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مقدمة الكتاب المدرسي

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر؛ حيث انطلقت إشارة البدء في التغيير 
الجذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية )التعليم 2.0( لتبدأ أولى مالمح هذا 
التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي مع االستمرار في التغيير تباًعا 
للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030؛ إذ نعمل على إحداث نقلة نوعية في طريقة إعداد تالميذ مصر ليكونوا شباًبا 

ناجحين في مستقبل ال يمكننا التنبؤ بتفاصيله.

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، اكتِشف، فضاًل عن المواد التعليمية 
الرقمية التي تعكس رؤيتها عن رحلة التطوير. ولقد كان هذا العمل نتاًجا للكثير من الدراسات والمقارنات والتفكير العميق 
والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في المؤسسات الوطنية والعالمية لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي 

ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير لمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ومديرته وفريقها 
الرائع على وجه التحديد. كما تتقدم بالشكر لمستشاري الوزير، وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، 
ومؤسسة نهضة مصر، ومؤسسة لونجمان مصر، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة اليونسكو، والبنك الدولي لمساهمتهم في 
تطوير إطار المناهج الوطنية في مصر، وكذلك أساتذة كليات التربية المصرية لمشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار المناهج 
الوطنية في مصر، وأخيًرا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد في قطاعات وزارة التربية والتعليم، وكذلك مديرو عموم المواد 

الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكًنا دون إيمان القيادة السياسية المصرية العميق بضرورة التغيير. فاإلصالح الشامل 
للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء المواطن المصري، ولقد تم تفعيل 
تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة. إن نظام تعليم 
مصر الجديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل لالرتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة لضمان مستقبل عظيم 

لجميع مواطنيها.





كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا الحبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم المصري الجديد، والذي 
تم تصميمه لبناء إنسان مصري منتٍم إلى وطنه وإلى أمته العربية وقارته اإلفريقية، مبتكر، ومبدع، يفهم ويتقبل االختالف، 

متمكن من المعرفة والمهارات الحياتية، وقادر على التعلم مدى الحياة وقادر على المنافسة العالمية.

لقد آثرت الدولة المصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري بمقاييس جودة عالمية؛ كي ينعم أبناؤنا 
وأحفادنا بمستقبل أفضل، وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في المستقبل القريب.

إن تحقيق الحلم المصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية المصرية هو مسؤولية مشتركة بيننا جميًعا من مؤسسات 
الدولة أجمعها، وأولياء األمور، وأسرة التربية والتعليم، وأساتذة الجامعات، ومنظومة اإلعالم المصري. وهنا أود أن 
أخص بالذكر السادة المعلمين األجالء الذين يمثلون القدوة والمثل ألبنائنا، ويقومون بالعمل الدؤوب إلنجاح هذا المشروع 

القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كل منا على أن يكون قدوًة صالحًة ألبنائنا، وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري قادر 
على استعادة األمجاد المصرية وبناء الحضارة المصرية الجديدة.

خالص تمنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحترامي وإجاللي لمعلمي مصر األجالء.

الدكتور طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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طريقة استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل التدريس لتوفير نهج واضح للمعلمين كي يتبعوه لتنفيذ التعليمات الخاصة بتدريس المحتوى متعدد التخصصات الذي يقدم تجارب 
تعليمية ذات صلة محفزة لروح التحدي والمشاركة للتالميذ. إذا لم يسبق للمعلمين التعامل مع هذا الدليل من قبل، فإليهم بعض النصائح العملية:

اقرأ كل فصل بعناية. دّون المالحظات وحدد التفاصيل المهمة.  
اقرأ ودّون المالحظات في دليل المعلم وكتاب التلميذ جنًبا إلى جنب.  
دّون مالحظات بشأن ما يلي:  

ما الذي يكتشفه التالميذ أو يتعلمونه؟ )المحتوى(  
ما الذي ُيطلب من التالميذ أداؤه؟ )النشاط(  
ما الذي يكتشفه المعلم عن التالميذ؟ )التقييم(  
كيف يمكنك تكييف الدرس مع القدرات المختلفة في الفصل؟ )التمييز(  

قم بتجميع المواد الالزمة، وإجراء أي تجهيزات قبل شرح الدروس. تجد المواد المستخدمة وتجهيزات الدرس مظللة بلون مميز في   
بداية كل درس. فّكر في إضافة تقنيات أخرى إلدارة الفصول الدراسية، وفًقا لما يتناسب مع احتياجات فصلك وبيئة التعلم المحيطة بك.

دّون المالحظات وسّجلها حول النقاط الناجحة، وكذلك المقترحات التي يمكن تنفيذها لتحسينها، وذلك خالل شرح كل درس وبعده.  
يسهم التخطيط في تحقيق نجاح أكبر في عملية الشرح؛ حيث يتيح ذلك فرصة إجراء مناقشات بين المعلمين حول توقعات عملية التعليم   

والتعلم في القاعات الدراسية، وإجراءات إدارة الصف، كما يضمن مراعاة الفروق بين الدروس لتتناسب مع احتياجات التالميذ بشكل 
أفضل. من المقترح أن يلتقي المعلّمون مع غيرهم ممن يدرسون نفس الصف الدراسي أو صفوًفا دراسية متقاربة مرة كل أسبوع على األقل 

ألغراض تتعلق بالتخطيط والتفكير الجماعي.

كما يظهر التخطيط تحت عنوان معلومات أساسية، فإن السنة الدراسية تنقسم إلى ثالثة محاور. داخل نافذة المحتوى متعدد التخصصات، يتم دمج 
المحتوى عبر التخصصات المختلفة في كل فصل. يمكن للتالميذ، في أحد الدروس، ممارسة وتطبيق المهارات في الرياضيات، والدراسات 

االجتماعية، والعلوم، والفنون. يتضمن كل محور فصواًل تتوافق مع عناوين المشروعات وموضوعاتها، تستخدم المشروعات كوسيلة للتقييم التكويني 
وتسمح للتالميذ بإظهار المهارات والمعرفة في مختلف مجاالت المحتوى.

تم تقسيم الفصول متعددة التخصصات إلى ثالثة محتويات:

اكتِشف
تقدم بداية كل فصل المشروع األساسي للتالميذ. ُيتيح محتوى اكتِشف للتالميذ فرصة اكتشاف ما يعرفونه وله ِصلة بالمشروع،   

وصياغة بعض األسئلة حول ما يتساءلون عنه أو يرغبون في تعلمه، واكتشاف المحتوى من خالل المالحظة واألسئلة والمناقشة.

تعّلَم
يتم دمج محتوى التخصصات في القسم "تعلّم" من هذا الفصل، مع التأكيد بشكل خاص على التحضير من أجل المشروع. يمارس   

التالميذ المهارات ويطبقونها لتوسيع نطاق فهمهم.

شاِرك
في ختام كل فصل، يشارك التالميذ المشروعات ويتأملون في عملية التعلم، ويقدمون مالحظاتهم وتعليقاتهم إلى زمالئهم.  
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معلومات أساسية
إن النجاح في تنفيذ السنة األولى من نظام التعليم 2.0 ساهم في تطوير هذه المواد التعليمية بما يدعم تجارب تعليمية محفزة لروح التحدي 

والمشاركة للتالميذ والمعلمين. تم وضع المواد بناًء على فلسفة اإلطار العام لمناهج الصفين الثاني والثالث االبتدائي 2030/2018 والتي تهدف إلى 
تسليح التالميذ بالمهارات الحياتية الضرورية للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين. تم إعداد أربعة محاور شاملة لتمثيل البنية التحتية للمناهج 

متعددة التخصصات.

الفصل الدراسي األول:
المحور األول: من أكون؟ - )حياة صحية(  
المحور الثاني: العالم من حولي – )االهتمام بعالمنا(  

الفصل الدراسي الثاني:
المحور الثالث: كيف يعمل العالم؟ - )أصل األشياء(  
المحور الرابع: التواصل )الروابط(  

ينقسم كل محور إلى ثالثة فصول. يبدأ كل فصل بتقديم نظرة عامة، ومؤشرات التعلم، والخريطة الزمنية للتدريس. ويوصى المعلمون بشدة بقراءة كل 
جزء من هذه األجزاء بعناية؛ نظًرا لما تقدمه من معلومات مفيدة عن طريقة تقديم كل مشروع والغرض منه.

توفر النظرة العامة وصًفا لكل مكون في الفصل، فضاًل عن عدد األيام الالزمة للتنفيذ.  
تصف مؤشرات التعلُّم كل ما يجب أن يتعلمه التالميذ أو يكونوا قادرين على فعله.  
توضح الخريطة الزمنية للتدريس الوقت المناسب لتنفيذ الدرس خالل الفصل، كما توفر أيًضا وصًفا لكل درس.  

يتضمن كل محور دمج المواد الدراسية كما يحتوي على مشروعات كوسيلة للتقييم التكويني. يحتوي هذا الدليل على مشروعات تضم موضوعات 
ومفاهيم عن مجاالت الدراسة المختلفة من خالل تقديم عدد من الموضوعات والتحديات لتطوير مجموعة من المهارات والمعارف. ويتضمن المشروع 

عدًدا من التجارب التعليمية الفردية والجماعية المرتبطة تماًما بالمحور وأهدافه.

يهدف الدليل التعليمي إلى دعم المعلمين في إعداد وتنفيذ المشاريع من خالل تقديم تعليمات خطوة بخطوة مدمجة مع مدخالت المعلمين، 
واستراتيجيات التدريس، وتقنيات إدارة الفصول الدراسية.
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المهارات الحياتية
ما الهدف من تعلم المهارات الحياتية؟

قام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم بتطوير مهارات حياتية حيوية تسهم في نمو كل طفل ليصير مواطًنا مبدًعا 
ومبتكًرا. تدعم هذه المهارات الحياتية إنشاء ُمواطن يستكمل التدريس والتعلم، ويتعايش في وئام مع اآلخرين ويلتزم بقيمه. كما تؤكد هذه المهارات 

الحياتية على إخراج قائد فعال وتابع إيجابي فخور ببلده وتراثه ولديه روح تنافسية، ومروج لمبادئ ريادة األعمال.

ما هي المهارات الحياتية؟
تم تحديد أربع عشرة مهارة حياتية )موضحة في المخطط التالي( بناًء على مبادرة تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا )LSCE-MENA(، بقيادة اليونيسيف بالتعاون مع الشركاء على المستويات اإلقليمية.

تصنف هذه المهارات إلى أربعة أبعاد للتعلم:
تعّلَم لتعرف: مهارات التعلم )التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، حل المشكالت(  
تعّلَم لتعمل: المهارات التوظيفية )التعاون، صناعة القرار، التفاوض، اإلنتاجية(  
تعّلم لتتعايش مع اآلخرين : مهارات المواطنة الفّعالة )المشاركة، التعاطف، احترام االختالف(  
تعّلم لتكون: المهارات الشخصية للتمكين )إدارة الذات، المحاسبة، التواصل، الثبات(  

كيف تنعكس المهارات الحياتية في الفصل والتعليمات؟
تم دمج هذه المهارات في إطار ومناهج نظام التعليم 2.0 لمستويات مرحلة رياض األطفال - ومستوَيي الصفين األول االبتدائي والثاني االبتدائي. 
كما دمجت المهارات الحياتية في المناهج متعددة التخصصات، باإلضافة إلى مؤشرات التعلم لمواد الرياضيات، والعلوم، والقراءة، والفنون، وهكذا.
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 وفي الصف الثالث االبتدائي تتعمق المهارات الحياتية وتتطور بينما ينضج التالميذ ويكتسبون القدرة على ممارسة األنشطة الموصوفة لكل مهارة. 
يتيح كل درس في المنهج متعدد التخصصات في الصف الثالث االبتدائي )اكتشف( للتالميذ ممارسة مهارات حياتية مشار إليها بمالحظات للمعلمين 

في دليل المعلم.

ويتوج كل فصل بمشروع شارك الذي يتيح للتالميذ تطبيق المهارات الحياتية، باإلضافة إلى التفكير وتقييم مدى تلبيتهم للتوقعات والمهارات ذات 
الصلة.

4

كيف تنعكس المهارات الحياتية في الفصل والتعليمات؟ 
تم دمج هذه المهارات في إطار ومناهج نظام التعليم 2.0 لمستويات مرحلة رياض األطفال -ومستوَيي الصفين األول االبتدائي والثاني االبتدائي. 

كما دمجت المهارات الحياتية في المناهج متعددة التخصصات، باإلضافة إلى مؤشرات التعلم لمواد الرياضيات، والعلوم، والقراءة، والدراسات 
االجتماعية، والفنون، وهكذا.

في الصف الثالث االبتدائي، يواجه التالميذ ويفكرون في استخدامهم للمهارات الحياتية بشكل أكثر وضوًحا، مع تولي المزيد من القيادة والمسؤولية 
لممارسة وتنمية المهارات. كما كان في العام الماضي، يتيح كل درس في المنهج متعدد التخصصات في الصف الثالث االبتدائي )اكتشف( للتالميذ 

ممارسة مهارات حياتية مشار إليها بمالحظات للمعلمين في دليل المعلم.

ويتوج كل فصل بمشروع شارك الذي يتيح للتالميذ تطبيق المهارات الحياتية باإلضافة إلى التفكير وتقييم مدى تلبيتهم للتوقعات والمهارات
الفصل األول: تنمية مهاراتي 37 ذات الصلة.

ل أسئلتك عن األشياء التي يمكن  يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: هناك العديد من األشياء التي يمكن قياسها في هذه الصورة. سّجِ
قياسها. مثال: ما المسافة التي قطعها أثناء الجري؟

يقوم التالميذ بما يلي: استعراض الصورة مرة أخرى والتفكير في أسئلة تتطلب إجابتها قياس شيء ما.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ لطرح أسئلة تتطلب إجابتها قياس شيء ما. تسهيل سير المناقشة بين 
التالميذ من خالل سؤال تلميذ آخر لتحديد ما إذا كان يتفق أو يختلف حول إمكانية إجابة السؤال بالقياس أو بسؤال تلميذ آخر عّما ُيمكن 

قياسه )أو عن األداة الُمستخدمة في القياس( إلجابة السؤال. تشمل األسئلة األخرى التي يمكن طرحها:
كم تبلغ سرعة الالعب الرياضي عند الجري؟  
ما ارتفاع القفزة )ُبعد المسافة عن األرض( التي يقطعها عند الوثب؟  
ما المدة التي يقضيها في الهواء قبل الهبوط على األرض؟  
كم وزنه )أو وزن حذائه(؟  
ما طول ساقيه؟  

يقول المعلم ما يلي: طرحنا اليوم أسئلة مفيدة عن هذا الالعب الرياضي. ووجدنا العديد من األشياء التي يمكن قياسها. اختاروا ثالثة 
أسئلة تفضلونها مما طرحناها في مناقشتنا ودونوها في كتبكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تدوين ثالثة أسئلة تتعلق بالقياسات.

2. يقول المعلم ما يلي: سنستكشف لإلجابة عن السؤال: كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟ إن العثور على إجابة عن هذا السؤال هو 
روا في هذا السؤال قبل بدء االستكشاف. الهدف من استكشافنا. فّكِ

يقوم المعلم بما يلي: كتابة السؤال على السبورة للرجوع إليه خالل االستكشاف.

يقول المعلم ما يلي: واآلن دعونا نتخيل أننا نسير مًعا على الطريق. إلى أين قد نذهب

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار حول وجهتهم

يقول المعلم ما يلي: فجأة، رأينا أمامنا حفرة عميقة تقطع الطريق. اقترح أحدهم أن نعبرها قفًزا، ولكن الحفرة عريضة جًدا. ونريد أن 
نتأكد من عبور الجميع بأمان. ووفًقا لقياسنا، فإن عرض الحفرة يبلغ 80 سم. واآلن نريد أن نختبر المسافة التي يمكننا قطعها عند الوثب؟ 

في رأيكم، كم عدد التالميذ الذين يمكنهم العبور؟

يقوم التالميذ بما يلي: طرح تخميناتهم.

يقول المعلم ما يلي: سنجري اختباًرا لإلجابة عن السؤال. إلجراء استكشاف ناجح، علينا أن نعمل مًعا ونتبع اإلرشادات. سأبدأ بـ تمثيل 
كل خطوة. ال تنسوا أننا كعلماء نتبع إجراءات واضحة لنتأكد من دقة النتائج التي توصلنا إليها. برأيكم ماذا تعني هذه الكلمة:  موثوق به؟

يقوم التالميذ بما يلي: عرض أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: النتائج الموثوقة تعني أنه يمكننا االعتماد عليها وعلى دقتها، كما يمكنكم استخدام كلمة موثوق به أو موثوقة بها 
لوصف شخص يمكن االعتماد عليه فعاًل، مثل والدتك وجدتك.

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "ما المسافة التي قطعناها عند الوثب؟" سنقرأ جميع الخطوات مًعا، ثم سنجمع المواد ونبدأ في تجميع 
البيانات.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لقراءة التعليمات ومناقشة أي أسئلة. والحرص على أن يطرح التالميذ أفكاًرا حول كيفية الحفاظ على 
سالمتهم أثناء االستكشاف، مثل إزالة العوائق أو االبتعاد عن المكان الذي قد يقفز فيها تلميذ آخر. وتقديم إيضاحات، ومساعدة التالميذ 
على تجهيز المواد، ومراقبتهم للتأكد من أنهم يتبعون السلوك المطلوب عند الحاجة. وتقسيم التالميذ إلى مجموعات مكونة من ثالثة تالميذ.

3. يقول المعلم ما يلي: أواًل، حددوا رقًما لكل تلميذ في كل مجموعة برقم 1، 2، 3. ستتبادلون األدوار في القفز وتسجلون مسافة الوثب، 
بدًءا من التلميذ رقم 1. ثم حددوا التلميذ الذي سيقوم بوضع عالمة في موضع الهبوط والتلميذ الذي سيقيس الوثبة األولى، كلٌّ في 

مجموعته.

يقوم التالميذ بما يلي: العد بصوت مرتفع وتحديد األدوار.

يقوم المعلم بما يلي: تيسير عملية البحث حسب ما هو مُخطط وموصوف في كتاب التلميذ، وتذكير التالميذ بإحضار كتاب التالميذ واألقالم 
إلى مكان التجربة لتسجيل النتائج. وتشجيع كل تلميذ على الوثب مرتين أو ثالثًا وتسجيل أطول وثبة، إذا توافر الوقت لذلك. سيوفر هذا 

األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارات الحياتية: حل المشكالت والتعاون:

يقوم التالميذ بما يلي: تنفيذ خطوات البحث.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت كاٍف للمجموعات ليقفز كل تلميذ ويسجل القياسات. التجول في أنحاء الفصل لتقديم المساعدة أثناء عمل 
التالميذ. واالستماع ومشاهدة أمثلة للسلوكيات الجيدة للتعاون وحل المشكالت والتعبير عّما تراه أو تسمعه من وقٍت آلخر. على سبيل 

عدد التالميذ المسافة التي قفزتها

0-40 سم

41-80 سم

81-120 سم

121-160 سم

<160 سم
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الفصل األول: تنمية مهاراتي

ع البيانات مع مجموعتك. اقرأ التعليمات بدقة قبل الوثب وجّمِ

كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟

1. قف بكلتا قدميك على الخط. 
2. اقفز إلى األمام إلى أقصى مسافة.

3. اطلب من زميل آخر في مجموعتك وضع عالمة عند نقطة الهبوط.
4. اطلب من زميل ثالث في مجموعتك قياس المسافة التي قفزتها.

ل المسافة التي قفزتها أسفل الصورة. 5. سِجّ

ل المسافة. قفزت                                     سم.كم المسافة التي قفزتها؟ سِجّ

ل إجاباتهم عن طريق وضع عالمة       في الصف الصحيح في  اسأل 15 تلميًذا في فصلك عن المسافة التي قفزها كل واحد منهم، ثم سّجِ
المخطط التالي.

حل المشكالت

التعاون

الفصل الثاني الماء
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مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
يقترب من التوقعات

)1(
يلبي التوقعات

)2(
يفوق التوقعات

)3(

المحتوى الدراسي

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء بمساعدة الزمالء والمعلم.

العلوم ب.1.ج.

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء.

العلوم ب.1.ج.

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء. يشمل التنوع في اختالف 

المناخ.
العلوم ب.1.ج.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية بمساعدة الزمالء والمعلم.

العلوم ب.1.د، هـ.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية.

العلوم ب.1.د، هـ.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية بالتفصيل.
العلوم ب.1.د، هـ.

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
بمساعدة الزمالء والمعلم

الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
الصحيح والمسطحات المائية المحيطة.
الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
الصحيح والمسطحات المائية المحيطة. 

يشرح العالقة بين الجغرافيا والمناخ.
الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يعبر عن فهم بعض المحتوى أثناء العمل مع 
الزمالء قد يضمن معلومات غير دقيقة أو 

تحتاج إلى شرح.
التحدث واالستماع أ.2.أ.

يعبر عن فهم المحتوى بالكامل أثناء العمل 
مع الزمالء.

التحدث واالستماع أ.2.أ.

يعبر عن فهم بعض المحتوى بشكل استثنائي 
أثناء العمل مع الزمالء. يدعم تعلم اآلخرين.

التحدث واالستماع أ.2.أ.

جودة األداء

يضع مخطًطا دقيًقا لدورة الماء بمساعدة 
يضع مخطًطا دقيًقا ومفصاًل لدورة الماء.يضع مخطًطا دقيًقا لدورة الماء.الزمالء أو المعلم.

يدعم إبداع الزمالء خالل عرض المتحف، 
ولكن قد يحتاجون إلى المساعدة في جمع 

األفكار.

يدعم اإلبداع خالل عرض المتحف مع 
الزمالء.

ُيظهر إبداًعا استثنائّيًا وأفكاًرا مميزة أثناء 
عرض المتحف مع الزمالء.

المهارات الحياتية

يعمل في مجموعات بمساعدة الزمالء أو 
المعلم.

المشاركة وإدارة الذات

يعمل في مجموعات على مهام تناسب نقاط 
القوة الشخصية.

المشاركة وإدارة الذات

يعمل في مجموعات على مهام تناسب نقاط 
القوة الشخصية. يعمل كقائد، ويساعد في 

ترتيب المجموعات.
المشاركة وإدارة الذات

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون. 
قد يحتاج إلى الدعم لالستجابة باحترام.

التعاون

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون.
التعاون

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون. 
ُيظهر الريادة في هذا المجال من خالل 

احترام اآلخرين.
التعاون
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أنماط التغّيُر  األيام 10-1  
نظرة على الفنون القديمة  اليوم 11 -20  
أصول علم الطب  اليوم 21 -30  

الربط بين القوى   اليوم 31 -40  
التواصل بين البشر  اليوم 41 -50  
التواصل االجتماعي  اليوم 51 -60  

المحور الثالث:

كيف يعمل العالم؟:

أصل األشياء

المحور الرابع:

التواصل:

الروابط

الخطة الزمنية للتدريس في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث االبتدائي
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الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحداألسبوع

اكتشف1
أنماط التغّيُر

اكتشف
أنماط التغّيُر

اكتشف
أنماط التغّيُر

تعلَّم
أنماط التغّيُر

تعلَّم
أنماط التغّيُر

تعلَّم2
أنماط التغّيُر

تعلَّم
أنماط التغّيُر

شاِرك
أنماط التغّيُر

شاِرك
أنماط التغّيُر

شاِرك
أنماط التغّيُر

اكتشف3
نظرة على الفنون القديمة

اكتشف
نظرة على الفنون القديمة

تعلَّم
نظرة على الفنون القديمة

تعلَّم
نظرة على الفنون القديمة

تعلَّم
نظرة على الفنون القديمة

تعلَّم4
نظرة على الفنون القديمة

تعلَّم
نظرة على الفنون القديمة

تعلَّم
نظرة على الفنون القديمة

شاِرك
نظرة على الفنون القديمة

شاِرك
نظرة على الفنون القديمة

اكتشف5
أصول علم الطب

اكتشف
أصول علم الطب

تعلَّم
أصول علم الطب

تعلَّم
أصول علم الطب

تعلَّم
أصول علم الطب

تعلَّم6
أصول علم الطب

تعلَّم
أصول علم الطب

تعلَّم
أصول علم الطب

شاِرك
أصول علم الطب

شاِرك
أصول علم الطب

ط(
واب

الر
(

اكتشف7
الربط بين القوى

اكتشف
الربط بين القوى

اكتشف
الربط بين القوى

تعلَّم
الربط بين القوى

تعلَّم
الربط بين القوى

تعلَّم8
الربط بين القوى

تعلَّم
الربط بين القوى

تعلَّم
الربط بين القوى

شاِرك
الربط بين القوى

شاِرك
الربط بين القوى

اكتشف9
التواصل بين البشر

اكتشف
التواصل بين البشر

اكتشف
التواصل بين البشر

تعلَّم
التواصل بين البشر

تعلَّم
التواصل بين البشر

تعلَّم10
التواصل بين البشر

تعلَّم
التواصل بين البشر

شاِرك
التواصل بين البشر

شاِرك
التواصل بين البشر

شاِرك
التواصل بين البشر

اكتشف11
التواصل االجتماعي

اكتشف
التواصل االجتماعي

اكتشف
التواصل االجتماعي

تعلَّم
التواصل االجتماعي

تعلَّم
التواصل االجتماعي

تعلَّم12
التواصل االجتماعي

تعلَّم
التواصل االجتماعي

شاِرك
التواصل االجتماعي

شاِرك
التواصل االجتماعي

شاِرك
التواصل االجتماعي
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استراتيجيات التدريس

 اسم
وصف مختصراستراتيجية التدريس

يطلب التالميذ المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم. تستخدم هذه االستراتيجية عندما يتعاون التالميذ في العمل لتطوير مهارات طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم
التواصل، وتشجع على التفاعل بين الزمالء، وتحد من االعتماد على المعلم في الفصول ذات الكثافة العالية.

إشارة جذب االنتباه

يستخدم المعلّم إشارة واضحة لجذب انتباه التالميذ في الفصل الدراسي عندما يتحدثون في أزواج أو يعملون في مجموعات، 
ويوجد العديد من خيارات اإلشارات بحيث يمكن استخدام أكثر من إشارة واحدة طالما يستطيع التالميذ التعّرف عليها. تشمل 
الخيارات نمط التصفيق الذي يكرره التالميذ، أو عبارة بسيطة للمناداة والرد، أو رفع اليد إلى أعلى )انظر: رفع األيدي.( تتيح 

هذه االستراتيجية للمعلمين جذب انتباه التالميذ دون رفع الصوت، أو تعطيل محادثات التالميذ.

العصف الذهني

يقدم التالميذ إجابات متعددة لواحد من األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة، ويمكن أن يؤدي التالميذ ذلك بمفردهم أو في 
مجموعات، أو في ثنائيات. إن الغرض من العصف الذهني هو سرد العديد من اإلجابات، وليس توجيه النقد إلى اإلجابات، 

سواء أكانت واقعية، أم ممكنة، أم صحيحة، وبعد إنشاء قائمة مبدئية كبيرة، يمكن للتالميذ العودة إلى اإلجابات لترتيبها حسب 
األولوية أو إلغاء بعض الخيارات. تعزز هذه االستراتيجية من اإلبداع وحل المشكالت لدى التالميذ.

عصّي األسماء
يكتب المعلّم أسماء التالميذ على عصّي، ويضعونها في علبة أو وعاء. ولمناداة التالميذ عشوائّيًا، يسحب المعلم عصا من 

الوعاء. بعد استدعاء التلميذ، يضع المعلم هذه العصا في علبة أو وعاء آخر، بحيث ال يتم استدعاء التلميذ مرة أخرى. وتساعد 
هذه االستراتيجية المعلمين على استدعاء مجموعة متنوعة من التالميذ، وتحث التالميذ جميًعا على التأهب بتحضير اإلجابات.

العّد بصوٍت مرتفع

يقّسم المعلّم التالميذ إلى مجموعات عن طريق مطالبتهم بالعّد حتى رقم معين. ومن الضروري إخبار التالميذ بأن يتذكر كل 
منهم رقمه. على سبيل المثال إذا كان المعلم يرغب في ثالث مجموعات، فيذكر التلميذ األول رقم واحد ويذكر التلميذ التالي رقم 
اثنين ويليه رقم ثالثة، ثم يبدأ التلميذ الذي يليه من الرقم واحد مرة أخرى، وهكذا. عندما ينتهي جميع التالميذ من العّد، أخبر 
جميع التالميذ الذين ذكروا رقم واحد باالنضمام بعضهم إلى بعض، وكذلك من ذكروا رقم اثنين، وليفعل من ذكروا رقم ثالثة 

المثل. تتيح هذه االستراتيجية تجميع التالميذ دون إضاعة الوقت، وتعزيز استخدام مفاهيم األرقام.

مطوّية الكتابة
يطوي التالميذ صفحات فارغة لتصميم أقسام أو لوحات لتدوين المالحظات. مثل مخطط رسومي ثالثي األبعاد، يساعد هيكل 

الطي التالميذ على تنظيم وتقديم المعلومات بطريقة جذابة بصرًيا أو ذات صلة. يمكن استخدام المطويات أيًضا لدراسة 
المفردات أو المحتويات األخرى.

تم إدراج ما تحدثنا عنه من استراتيجيات التدريس في دليل المعلم بالكامل. وهذه ليست الطرق الوحيدة التي سيتم استخدامها في الفصل، لكنها 
تعتبر أفضل الطرق إلشراك التالميذ في التعليم النشط والقائم على االستفسار. ومع إدراك المعلمين والتالميذ لالستراتيجيات، قد يرغب المعلمون 

في التعديل والتخصيص ليناسب احتياجات كل فصل على حدة.

0strategies-tinyurl.com/Edu2 :لمزيد من االستراتيجيات، تفضل بزيارة
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األركان األربعة

يمثل كل ركن من أركان الغرفة رأًيا محتماًل بشأن عبارة معينة مثيرة للتفكير. ويمكن للمعلم رفع صورة أو إشارة في كل جانب 
من جوانب الفصل لتمثيل اآلراء/العبارات. يسير التالميذ إلى الركن الذي يهّمهم أو يعبر عن رأيهم للتجّمع مع التالميذ اآلخرين 
ممن يتبنون الفكر نفسه. وتتيح هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ للتعبير عن آرائهم، وتوضيح أسبابهم مع اآلخرين الذين 

يوافقون عليها قبل عرضها على باقي زمالئهم في الفصل.

معرض التجول

يشبه هذا األمر التجّول في المتحف؛ حيث يتجول التالميذ ويشاهدون المعروضات التي توصلوا إليها في عملهم داخل 
المجموعات، ويجيبون عن األسئلة الخاصة بما يتم عرضه. يمكن استخدام هذه االستراتيجية بعدة طرق، من بينها التفكير في 

األفكار الموضحة على المخططات الورقية في أرجاء الفصل، أو مشاهدة المنتجات النهائية التي يقوم بها زمالء الفصل. تشجع 
هذه االستراتيجية على تنوع التفكير. وعند استخدامها في نهاية المشروع، تتيح هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ 

لالحتفال واالفتخار بعملهم، إلى جانب تقدير أعمال زمالئهم وإبداء آرائهم بشأنها.

شارك، وتبادل وانتقل
وهي تعني"شارك واحدة، وتبادل واحدة، وانتقل إلى زميل آخر".

يقف التالميذ ويبحثو عن زميل.
طرح فكرة على الزميل وسماع فكرته ثم االنتقال إلى زميل جديد وتكرار ذلك.

رفع األيدي
يرفع المعلّم يده عالًيا لإلشارة إلى أنه يجب على التالميذ التوقف عما يفعلونه اآلن، وكذلك التوقف عن التحّدث، واالنتباه إلى 

المعلّم. وعندما يالحظ التالميذ يد المعلّم، يرفعون هم أيًضا أيديهم إلعطاء اإلشارة لبقية زمالئهم. وُتستخدم هذه االستراتيجية 
كإشارة لجذب انتباه التالميذ.

رفع األيدي، وتكوين ثنائيات
يقف التالميذ للتجول في أنحاء الفصل بهدوء مع رفع يد واحدة عالًيا، ثم يقول المعلم: "توقفوا، وكّونوا ثنائيات." يصفق التالميذ 

بأيديهم، ويقف كل منهم مع زميله المجاور. ويكون التلميذ الذي ال تزال يده مرفوعة إلى أعلى في حاجة إلى االنضمام إلى زميل. 
وهكذا، يمكن للتالميذ بسهولة العثور بعضهم على بعض وتكوين ثنائيات.

التخيل

يقوم المعلم بوصف شخص أو حيوان أو نبات أو موقف للتالميذ ليقوم التالميذ بدورهم بتمثيل ذلك الشخص او الحيوان أو 
الموقف.

يتخيل التالميذ أنهم كائنات حية أو انهم في يمرون بهذا الموقف ليتمكنوا من تمثيله على جيًدا.
ويمكن تطبيق هذه االستراتيجية في شكل مجموعات أو مع تلميذ أو بالتبادل بين التالميذ بحيث يتولى التلميذ دور القائد.

وتعمل هذه االستراتيجية على تعزيز خيال التالميذ، وتقوية ذاكراتهم طويلة المدى.

مخطط اعرف، وتساءل، وتعلم.
يمأل التالميذ المخطط المكون من ثالثة عمدان. اعرف، تساَءل، تعلم يسمح هذا التنسيق للتالميذ بالتفكير فيما يعرفونه حول 

موضوع ما واألسئلة التي تجول في خاطرهم، وكذلك تدوين ما يتعلمونه على مدار الوحدة. يمكن للتالميذ تتبع األسئلة التي يتم 
الرد عليها أثناء تعلمهم.

النمذجة

يشرح التالميذ أو المعلم كيف أكملوا المهمة بدقة. يمكن لباقي الفصل طرح األسئلة قبل تكرار ما تم توضيحه. تسمح هذه 
االستراتيجية للمعلم بمراجعة أي مخاوف خاصة بالسالمة أو أوجه صعوبة المهمة، باإلضافة إلى مشاركة النصائح إلكمال 

المهمة. ال ينبغي استخدام هذه الطريقة في بعض أنشطة االستفسار، حيث إنها قد يكون لها تأثير كبير في اتجاه تفكير 
التلميذ.

اإلشارة بالرقم
يمكن للمعلّم التحقق من مدى سرعة الفهم عن طريق طرح سؤال، وإعطاء التالميذ مجموعة من اإلجابات. يرفع التالميذ إصبًعا 

ا على السؤال المطروح. ويعّد المدرس سريًعا األصابع المرفوعة لمعرفة عدد التالميذ الذين يمكنهم  واحًدا، أو اثَنين، أو ثالثة رّدً
متابعة المادة.

الرؤوس المرقمة تعمل مًعا
تعزز هذه االستراتيجية التعاون وتجعل كل تلميذ مسؤواًل عن تعلم المواد ومناقشتها، حيث يحصل كل تلميذ في المجموعة على 

رقم. ويطرح المعلم سؤااًل على المجموعة. ويفكر التالميذ مًعا في مناقشة اإلجابة، ثم يذكر المعلم رقًما لتحديد "متحدث" 
لمشاركة إجابة المجموعة.
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على الحياد

يمثل كل جانب في الغرفة رأيا محتماًل بشأن عبارة معينة مثيرة للتفكير. ويمكن للمعلم رفع صورة أو إشارة في كل جانب من 
جوانب الغرفة لتمثيل اآلراء/العبارات. يسير التالميذ إلى الجانب الذي يهّمهم أو يعبر عن رأيهم للتجّمع مع التالميذ اآلخرين 

ممن يتبنون الفكر نفسه، كما يجوز أن يظل التالميذ "على الحياد" في منتصف الغرفة إذا كانوا مترددين. يناقش التالميذ 
آراَءهم بناء على أدلة؛ وذلك إلقناع اآلخرين في الفصل حتى يوافقوهم الرأي. وعندما يغّير التالميذ آراَءهم، ينتقلون إلى المنطقة 

التي تتوافق معهم في الغرفة.

تبادل أدوار التجول واالنتظار
يعمل كل تلميذ مع زميله، ثّم يحمل أحدهما نتيجة العمل لتقديمه إلى التالميذ اآلخرين، بينما يتجول التلميذ اآلخر ويستمع إلى 

أقرانه خالل وقت المشاركة بين بقية التالميذ في الفصل الدراسي. بعدها، يتبادل التلميذان دوريهما. تشجع هذه االستراتيجية 
التلميذين على مشاركة مشروعهما، واالستماع إلى مشاركات اآلخرين.

تمرير المعرفة
يمرر التالميذ كتبهم ناحية اليمين )إلى أسفل الصف( للتالميذ اآلخرين لقراءتها وإلضافة أفكار جديدة.

تكرر هذه العملية أكثر من مرة )إن المعلم هو المسؤول عن تحديد عدد مرات التكرار(، ثم يقوم التالميذ بجمع كتبهم مرة أخرى 
لقراءة األفكار المضافة من زمالئهم.

المشاركة السريعة
اختيار متطوعين من التالميذ لإلجابة عن السؤال. وبعد إجابة التلميذ عن السؤال، يقول "مشاركة سريعة" وينادي على اسم 

تلميذ آخر. عند ذلك، يحين دور ذلك التلميذ اآلخر لإلجابة عن السؤال، ثم بعدها يختار تلميًذا جديًدا، وهكذا وفي حالة استجابة 
التلميذ في المرة األولى، يجب أال يتم النداء عليه مرة أخرى في نفس نشاط المشاركة السريعة .

المصافحة
والمشاركة
والتحية

ن كل تلميذ ثنائّيًا مع زميله المجاور من التالميذ. ويتصافح هذا  يتجول التالميذ في الفصل حتى يشير إليهم المعلم بالتوقف. يكّوِ
الثنائي ويتبادالن األفكار أو نتائج العمل، ثم يصفقان أيديهما مًعا في الهواء قبل الشروع في التجّول مرة أخرى بحًثا عن زميل 

جديد. تشّجع هذه االستراتيجية التالميذ على القيام من مقاعدهم والتحّرك، كما تتيح لهم أيًضا فرصة المشاركة مع زمالئهم 
البعيدين عنهم.

الزميل المجاور
يميل كل تلميذ إلى زميله، ويتحدث معه بصوت هادئ. يمكن استخدام استراتيجية الزميل المجاور حرفّيًا للتحدث فقط مع أي 
من الشخصين الجالسين على الجانبين، كما تصلح للتطبيق على مجموعاٍت أكبر قلياًل مؤلفة من ثالثة أو أربعة تالميذ؛ بحيث 

"تالمس" أكتاف الجميع بعضها بعًضا. )ويعزز ذلك القدرة على التحدث بصوت خافت في مجموعة.(

كرة الثلج

يستجيب التالميذ بسرعة مستخدمين نصف قطعة من الورق. يسحق التلميذ الورقة على شكل كرة ثلج ويقذفها في الفصل. 
يلتقط التالميذ كرة الثلج التي تسقط بالقرب منهم، ثم يضيفون تعليقهم أو إجابتهم ويسحقونها ليقذفوها مرة أخرى. ُيكرر األمر 

حسب الحاجة. تشجع االستراتيجية التالميذ على التفاعل مع أفكار التالميذ الذين ال يجلسون بالقرب منهم دون الكشف عن 
هويتهم.

"T" مخطط على شكل حرف

يمكن للتالميذ تعلم تنظيم المعلومات من خالل هذه االستراتيجية.  مخطط على شكل حرف "T" عبارة عن مخطط رسومي فيه 
عمودان وعنوان )على شكل حرف "T".( يمكن للتالميذ استخدام مخطط على شكل حرف "T" للمقارنة بين فكرتين ونوعين من 
الحقائق ورأيين لتحديد اإليجابيات والسلبيات أو ممارسة العصف الذهني لتحديد المزايا والعيوب. يساعد التنسيق التالميذ 

على التمييز بين عمودين من المعلومات بصرًيا.

يناقش التالميذ اإلجابات أو األفكار في مجموعة صغيرة بتبادل األدوار عن طريق تمرير عصا حول المجموعة. وال يجب أن عصّي األسماء
يشارك اإلجابة سوى التلميذ الذي يحمل العصا.

التفكير بصوت مرتفع
يعرض المعلم مثااًل على عملية التفكير من خالل التحّدث عما يفكر فيه بصوت مرتفع. على سبيل المثال، يقول المعلّم: "أعتقد 

أنني بحاجة إلى مزيد من اللون هنا في هذا الرسم." وتعرض هذه االستراتيجية أمام التالميذ نوعية التفكير الذي يمكنهم 
استخدامه في أي نشاط قادم.

وقت التفكير

يحدد المعلّم فترة معينة من الصمت بحيث يتسنى للتالميذ خاللها التفكير في التعامل مع مهامهم، ومشاعرهم، وردودهم. ُيطلب 
من التالميذ التفكير بأنفسهم لفترة تتراوح بين 15 و30 ثانية قبل استدعاء أي منهم لتقديم إجابة معينة أمام باقي التالميذ. تفيد 

هذه االستراتيجية التالميذ الخجولين أو الهادئين بشكٍل خاص، باإلضافة إلى التالميذ الذين يفضلون استيعاب المحتوى 
بمفردهم قبل المساهمة في الفصل أو في محادثة جماعية.
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قبعة التفكير

يرتدي التالميذ قبعات ملونة مختلفة لتمثيل وجهات نظر مختلفة. على سبيل المثال، يجب أن يدعم التلميذ الذي يرتدي قبعة 
خضراء فكرة تجري مناقشتها، بينما قد ُيكلَّف التلميذ الذي يرتدي قبعة حمراء بتحدي الفكرة. يمكن أن يمثل اللون األزرق طرح 
األسئلة، بينما يركز األبيض على اللوجستيات )كيف ستنجح الفكرة؟.( يمكن للمعلمين تحديد وجهات النظر التي تمثلها كل قبعة 

ملونة حسب الحاجة لكل مناقشة جديدة أو الحفاظ على تناسق األدوار على مدار العام.

رفع اإلبهام إلى أعلى

تساعد هذه االستراتيجية المعلم على التحقق من مدى فهم التالميذ. يرفع التالميذ اإلبهام إلى أعلى لبيان الموافقة، وبشكل مائل 
إذا لم يكونوا متأكدين، أو إلى أسفل لبيان المعارضة على سؤال مطروح )أو لإلشارة إلى إجابات محددة أخرى كما حددها 
المعلم.( ويمكن استخدام استراتيجية "رفع اإلبهام إلى أعلى" أيًضا كوسيلة تساعد التالميذ على اإلشارة إلى المعلّم بأنهم 

أصبحوا على استعداد للتعلم.

مخطط ِفن
يرسم المعلم دائرتين متداخلتين كبيرتين أو أكثر كشكل تنظيمي إلظهار أوجه الشبه واالختالف حول موضوعات متعددة. ويضع 

المعلم أوجه التشابه في الجزء المتداخل من الدوائر، ثم يلّخص أوجه االختالف في األجزاء األخرى غير المتداخلة بها. وتتيح 
هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ لمشاهدة أوجه التشابه واالختالف وتسجيلها بأعينهم.

على غرار استراتيجية وقت التفكير ينتظر المعلّم لمدة 7 ثواٍن على األقل بعد طرح سؤال معين على الفصل بأكمله، أو عقب زمن االنتظار
استدعاء أحد التالميذ لإلجابة عنه. ويتيح ذلك للتالميذ بعض الوقت للتفكير بمفردهم قبل الكشف عن اإلجابة بصوت مرتفع.

يمكن أن يمنح المعلم وقًتا للكالم الجماعي للفصل بأكمله من خالل السماح للتالميذ بالرد على سؤال معين عن طريق الهمس الهمس في األيدي
باإلجابة في أيديهم. تعزز هذه االستراتيجية محاولة كل تلميذ لإلجابة دون الشعور بالخجل والخوف إذا كانت اإلجابة خاطئة.
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مقاييس التقييم المتدرجة الستخدام المعلم والتلميذ
ماذا يعني مقياس التقييم المتدرج؟

يمثل مقياس التقييم المتدرج أداة يستخدمها المعلمون للمساعدة في تقييم عمل التلميذ وقدرته بناًء على معايير ثابتة. تساعد مقاييس التقييم المتدرج 
في وصف ما يمكن للتلميذ القيام به بناًء على النواتج المتوقعة.

لماذا نستخدم مقاييس التقييم المتدرج؟
تصف مقاييس التقييم المتدرج مستويات متنوعة من األداء، وتوفر للمعلمين وسيلة للنظر جيًدا إلى ما يمكن للتالميذ القيام به، وتسلط الضوء على 

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. ويراد منها تحديد مدى التعلّم المتوقع بالضبط، كما أنها وسيلة مفيدة لتقييم التالميذ في العمل المدرسي الذي قد 
ال تمثله إجابات منفصلة "صحيحة"، كما يمكن لمقاييس التقييم المتدرج أن تكون ذات قيمة عند مناقشة إنجاز التلميذ مع التالميذ وعائالتهم.

كيف ُتنظم مقاييس التقييم المتدرج؟
ُتنظم مقاييس التقييم المتدرج الموجودة في هذا المنهج الدراسي حول ثالث أولويات: المحتوى الدراسي، وجودة األداء، والمهارات الحياتية. 

توجد تلك الجوانب الثالثة في مقاييس التقييم المتدرجة للمعلم والتلميذ.

في مقاييس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام التلميذ(، يوجد وصف واحد فقط لكل من الجوانب الثالثة؛ ما يساعد على منع تشتت التالميذ 
بسبب األداة ويتيح لهم فرصة التقييمات المتدرجة. ُتقدم مقاييس التقييم المتدرج للتالميذ صورة واضحة عن المتوقع وُتوضح طرًقا ملموسة للتحسين.

في مقاييس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(، توجد عّدة أوصاف في كل من الجوانب الثالثة؛ ما يتيح تقييم مجموعة متنوعة من 
المهارات المبينة في مشروعات معقدة. مالحظتان مهمتان:

ُتقّيم المهارات )الصفوف( بصورة منفصلة بعضها عن بعض. بعبارة أخرى، ُيقّيم التالميذ حسب الوصف الموجود في العمود 1، أو 2،   
أو 3 لكّل صف؛ ما يساعد المعلمين على أن يكونوا أكثر تحديًدا بشأن نقاط قوة كل تلميذ وجوانب التحسين.

يبين كل قسم المحتوى الرئيسي الموضح في مشروع "شارك"، ولكنه ال يمّثل كل مؤشر تعلّم يتّم تناوله في كل فصل.  

كيف تستخدم مقاييس التقييم المتدرجة؟
يتعرف التالميذ على مقياس التقييم المتدرج قبل البدء في مشروع "شارك" قرب نهاية كل فصل. يجب على المعلمين مراجعة موضوع المشروع 
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مقاييس التقييم المتدرجة الستخدام المعلم والتلميذ
ماذا يعني مقياس التقييم المتدرج؟

يمثل مقياس التقييم المتدرج أداة يستخدمها المعلمون للمساعدة في تقييم عمل التلميذ وقدرته بناًء على معايير ثابتة. تساعد مقاييس التقييم المتدرج 
في وصف ما يمكن للتلميذ القيام به بناًء على النواتج المتوقعة.

لماذا نستخدم مقاييس التقييم المتدرج؟
تصف مقاييس التقييم المتدرج مستويات متنوعة من األداء، وتوفر للمعلمين وسيلة للنظر جيًدا إلى ما يمكن للتالميذ القيام به، وتسلط الضوء على 

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. ويراد منها تحديد مدى التعلّم المتوقع بالضبط، كما أنها وسيلة مفيدة لتقييم التالميذ في العمل المدرسي الذي قد 
ال تمثله إجابات منفصلة "صحيحة"، كما يمكن لمقاييس التقييم المتدرج أن تكون ذات قيمة عند مناقشة إنجاز التلميذ مع التالميذ وعائالتهم.

كيف ُتنظم مقاييس التقييم المتدرج؟
تُنظم مقاييس التقييم المتدرج الموجودة في هذا المنهج الدراسي حول ثالث أولويات: المحتوى الدراسي، وجودة األداء، والمهارات الحياتية. 

توجد تلك الجوانب الثالثة في مقاييس التقييم المتدرجة الستخدام المعلم والتلميذ

في مقاييس التقييم المتدرج للتلميذ، يوجد وصف واحد فقط لكل من الجوانب الثالثة؛ مما يساعد على منع تشتت التالميذ بسبب األداة ويتيح 
لهم فرصة التقييمات المتدرجة. يقدم مقاييس التقييم المتدرج للتالميذ صورة واضحة عن المتوقع ويوضح طرًقا ملموسة للتحسين.

مقاييس التقييم المتدرج المخصصة الستخدام المعلم، توجد عّدة أوصاف في كل من الجوانب الثالثة؛ مما يتيح تقييم مجموعة متنوعة من 
المهارات المبينة في مشروعات معقدة. مالحظتان مهمتان: 

ُتقّيم المهارات )الصفوف( بصورة منفصلة بعضها عن بعض. بعبارة أخرى، ُيقّيم التالميذ حسب الوصف الموجود في العمود 1، أو 2،   
أو 3 لكّل صف؛ مما يساعد المعلمين على أن يكونوا أكثر تحديًدا بشأن نقاط قوة كل تلميذ وجوانب التحسين. 

يبين كل قسم المحتوى الرئيسي الموضح في مشروع "شارك"، ولكنه ال يمّثل كل مؤشر تعلّم يتّم تناوله في كل فصل.  

كيف تستخدم مقاييس التقييم المتدرجة؟
يتعرف التالميذ مقياس التقييم المتدرج قبل البدء في مشروع "شارك" قرب نهاية كل فصل. يجب على المعلمين مراجعة موضوع المشروع وأهدافه 

244 الفصل الثاني: ااياي على كوكبنا

يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء بمساعدة الزمالء والمعلم.

العلوم ب.1.ج.

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء.

العلوم ب.1.ج.

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء. يشمل التنوع في اختالف 

المناخ.
العلوم ب.1.ج.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية بمساعدة الزمالء والمعلم.

العلوم ب.1.د، هـ.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية.

العلوم ب.1.د، هـ.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية بالتفصيل.
العلوم ب.1.د، هـ.

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
بمساعدة الزمالء والمعلم.

الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
الصحيح والمسطحات المائية المحيطة.
الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
الصحيح والمسطحات المائية المحيطة. 

يشرح العالقة بين الجغرافيا والمناخ.
الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يعبر عن فهم بعض المحتوى أثناء العمل مع 
الزمالء. قد يضمن معلومات غير دقيقة أو 

تحتاج إلى شرح.
التحدث واالستماع أ.2.أ.

يعبر عن فهم المحتوى بالكامل أثناء العمل 
مع الزمالء.

التحدث واالستماع أ.2.أ.

يعبر عن فهم بعض المحتوى بشكل استثنائي 
أثناء العمل مع الزمالء. يدعم تعلم اآلخرين.

التحدث واالستماع أ.2.أ.

جودة األداء

يضع مخطًطا دقيًقا لدورة الماء بمساعدة 
يضع مخطًطا دقيًقا ومفصاًل لدورة الماء.يضع مخطًطا دقيًقا لدورة الماء.الزمالء أو المعلم.

يدعم إبداع الزمالء خالل عرض المتحف، 
ولكن قد يحتاجون إلى المساعدة في جمع 

األفكار.

يدعم اإلبداع خالل عرض المتحف مع 
الزمالء.

ُيظهر إبداًعا استثنائّيًا وأفكاًرا مميزة أثناء 
عرض المتحف مع الزمالء.

المهارات الحياتية

يعمل في مجموعات بمساعدة الزمالء أو 
المعلم.

المشاركة وإدارة الذات

يعمل في مجموعات على مهام تناسب نقاط 
القوة الشخصية.

المشاركة وإدارة الذات

يعمل في مجموعات على مهام تناسب نقاط 
القوة الشخصية. يعمل كقائد، ويساعد في 

ترتيب المجموعات.
المشاركة وإدارة الذات

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون. 
قد يحتاج إلى الدعم لالستجابة باحترام.

التعاون

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون.
التعاون

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون. 
ُيظهر الريادة في هذا المجال من خالل 

احترام اآلخرين.
التعاون

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(

تشير المهارات الحياتية إلى 
القدرات التي تساعد على 
زيادة نجاح التالميذ في 

الفصل، مثل التعاون، وإدارة 
المهام، واحترام اآلخرين.

يشير المحتوى الدراسي إلى ما 
يتعلمه التالميذ، وغالًبا ما يشير 

مباشرًة إلى معايير دراسية 
محددة.

تشير جودة األداء إلى كيفية 
عرض عمل ما، وقد تتضمن 

الترتيب، أو وضوح الصوت، أو 
التنظيم.

تشير المهارات الحياتية إلى 
القدرات التي تساعد على 
زيادة نجاح التالميذ في 

الفصل، مثل التعاون، وإدارة 
المهام، واحترام اآلخرين.
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وأهدافه وجذب انتباه التالميذ إلى فرصة "تلبية التوقعات" باستخدام مقياس التقييم المتدرج المتوفر. سيراجع الفصل مقياس التقييم المتدرج مًعا في 
كل مرة يبدأ التالميذ مشروع "شارك." في كل مرة يكمل التالميذ مشروع "شارك"، سيتناقش التالميذ بمفردهم باستخدام مقياس التقييم المتدرج 

الستخدام للتلميذ، وسيقّيم المعلمون كل تلميذ باستخدام نسخة المعلم المتوفرة في كل كتاب تلميذ.

ُأقيمت مقاييس التقييم المتدرج الموجودة في هذا المنهج على مقياس من ثالث نقاط. إن هدف التالميذ هو الوقوف على العمود "2"؛ ما يعني أنهم قد 
لبوا التوقعات. ُيسمح باألخطاء أو المفاهيم الخاطئة الثانوية في الفئة "2"، ولكن يجب أن تكون ضئيلة وأاّل تتداخل مع قدرة التلميذ على إظهار فهم 

واضح. يتواجد العمود "3" ألنه ستكون هناك مرات يتجاوز فيها التالميذ التوقعات. ال يعني العمود "3" أن عمل التلميذ مثالي أو خاٍل من األخطاء، بل 
يعني أن التلميذ قادر على التعبير عن فهمه بطريقة مميزة أو يظهر استخدام المهارة أو المعرفة في بيئة أخرى. تساعد الواصفات الموجودة في هذا 
العمود على إعطاء المعلمين صورة أكثر وضوًحا عّما يمكن للتالميذ القيام به للذهاب بعيًدا عن التوقعات وتجاوزها. إذا احتاج التلميذ إلى مزيد من 

الدعم أو كان غير قادر على تلبية التوقعات بمفرده، فغالًبا سيقف على العمود "1."

من الممكن أن يتطابق عمل التلميذ مع الواصفات الموجودة في األعمدة الثالثة عند تسجيل عالماته. إذا سجل التلميذ عالمات العمود "3" في وصف 
واحد، فال يعني هذا أنه سجل "3" في الواصفات األخرى. يجب تقييم كل وصف بمفرده.
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التقييم التكويني
ما التقييم التكويني؟

غالًبا ما يستدعي العقل االمتحانات عند ذكر مصطلح التقييم. يمكن أن تكون االمتحانات فعالة في تلخيص ما تم تعلمه. فبعد أن يتعلم التلميذ مادة ما 
لفترة زمنية محددة، يقيس االمتحان مدى تعلم التلميذ وما حفظته ذاكرته، ومدى ما يمكنه تطبيقه. يشمل التقييم التكويني االستراتيجيات المستخدمة 

في الفصل الكتشاف ما تعلمه التالميذ في رحلتهم؛ حتى يصبح من الممكن تعديل التعليمات.

ما سبب تضمين التقييم التكويني في التدريس؟
التقييم التكويني هو األداة التي تدعم التدريس القائم على االستجابة الحتياجات التلميذ. يمد تضمين التقييم التكويني المعلم بأدلة عن مدى تعلم 

التالميذ واستيعابهم وتطبيقهم لما تعلموه. المعلم الذي عادًة ما يسعى إلى تلقي تغذية راجعة عن مدى التقدم الذي يحرزونه نحو أهداف التعلم، يمكنه 
تعديل التعليمات لالستجابة للمفاهيم الخاطئة، والفهم الخاطئ، والفجوات بين قدرة التالميذ على تطبيق ما تعلموه.

ن تضمين التقييم التكويني من عملية التعلم؟ كيف ُيحّسِ
يوفر الجدول التالي )ويليم، 2011( نظرة عامة على خمس استراتيجيات يمكن للمعلمين، والزمالء، والتالميذ استخدامها إلعطاء أدلة على التعلم أثناء 

العملية التعليمية وتلقيها. 

الخطوة الرئيسية األولى هي تعريف )والمشاركة مع التالميذ( نواتج التعلم المرجوة أو "إلى أين يتجه التعليم." وبمجرد تأسيس أهداف التعلم، يمكن 
للمعلمين، والزمالء، والتالميذ التحقق من "أين المتعلم في الوقت الحالي" أو مدى التقدم الذي تم إحرازه نحو الهدف بأنفسهم. وبداًل من تخمين ما إذا 
كان التالميذ قد نالوا قسًطا كافًيا من التعلم بعد فوات األوان، توفر تدريبات التقييم التكويني تعليقات حتى يصبح من الممكن تعديل التعلّم والتدريس 

)"كيفية الوصول إلى هناك"( للحصول على النواتج المتفق عليها بصورة أفضل.

كيف يبدو تضمين التقييم التكويني في الفصل؟
عادًة ما يحدث التقييم التكويني من خالل المناقشات والمهام التي تحدث في الفصل، والتي من خاللها تتم مطالبة التالميذ بشرح وتوضيح فهمهم. إذا 
كان من الصعب على أحد التالميذ فهم مفهوم أو تطبيقه، يمكن للمعلم تغيير التعليمات أو توفير دعم من الزمالء لالستجابة لما يتطلبه هذا التلميذ. عند 
إظهار عدة تالميذ أدلة على عدم الفهم أو وجود فجوات في المعرفة أو المهارات، يمكن للمعلم أن يقرر المراجعة أو إعادة الشرح من جديد، أو عرض 

طريقة جديدة لتحقيق أهداف التعلم.

 إلى أين 
كيفية الوصول إلى هناكأين المتعلم في الوقت الحالييتجه التعليم

المعلم

توضيح، ومشاركة، وفهم ما تم 
تخطيطه لتعلم التالميذ ومعيار

النجاح

تقديم تغذية راجعة تساعد في تحري دالئل التعلم
تقدم التعلم

تنشيط المتعلمين ليصبحوا موارد تعليمية بعضهم لبعضالزمالء

تنشيط المتعلمين ليصبحوا مسئولين عن تعلمهمالمتعلم

.2011 ،Solution Tree Press ويليم، ديلن. التقييم التكويني المتضمن. بلومنغتون: وكالة
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نموذج تحضير المعلم لدروس التعليم 2.0
المحتوى /

النوافذ

المحور

الفصل

الدرس

نواتج التعلم
األنشطة

خيارات المعلم

أرقام صفحات دليل 
المعلم

استراتيجيات 
التدريس

األسئلة/ النمذجة

الوسائط الرقمية

التمييز/القضايا

كراسة الرياضيات

اإلثراء

المحتوى /
النوافذ

المحور

الفصل

الدرس

نواتج التعلم
األنشطة

خيارات المعلم
أرقام صفحات دليل 

المعلم

استراتيجيات 
التدريس

األسئلة/ النمذجة

الوسائط الرقمية

التمييز/القضايا

كراسة الرياضيات

اإلثراء

س
تأمل ذاتي لمجمل األداء في الدر


يفوق التوقعات


يلبي التوقعات


يلبي التوقعات أحياًنا


أقل من المتوقع



س
تأمل ذاتي لمجمل األداء في الدر


يفوق التوقعات


يلبي التوقعات


يلبي التوقعات أحياًنا


أقل من المتوقع



صف )الثالث االبتدائي(:
صل ال

ف
التاريخ:

ضور:
الح

الغياب:
العدد اإلجمالي للتالميذ:

صف )الثالث االبتدائي(:
صل ال

ف
التاريخ:

ضور:
الح

الغياب:
العدد اإلجمالي للتالميذ:
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اإلطار العام للمعلم



الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

خطــة التقدم المهني
الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

16

نموذج خطة التقدم والحوار المهني
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رأي املوجه

رأي املعلم

رأي املوجه

رأي املعلم

رأي املعلمرأي املعلم

الحوار المهني التقدمي

رأي املوجهرأي املوجه
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المصادر الرقمية المتاحة لالستخدام
من األفضل أن يستخدم المعلم المصادر الرقمية المتوفرة في بنك المعرفة المصري كأشياء رقمية للتعلم. تفضل بزيارة www.ekb.eg للوصول إلى 

آالف الموارد من أفضل الناشرين على مستوى العالم.

رمز الرد السريععنوان المقطعالمهارات الحياتيةعنوان المقطعالرقم

الفن في مصر القديمة9
مقدمة على أنواع الفن المختلفة في مصر القديمة.

يتعلم التالميذ أصل األشياء ومراحل تطور ورق البردي والتماثيل 
والمجوهرات

https://tinyurl.com/y5nym6pm

ما أهمية االختراعات10
يتعرف التالميذ مدى أهمية االختراعات مع التركيز على مراحل تطور 

https://tinyurl.com/yyqh7graوسيلة نقل معينة

لنقوم بالتجارة11
يتعرف التالميذ على حال العالم قبل وجود المال، ليتتبعوا تاريخ تطور 

https://tinyurl.com/yyqh7graأشكال التجارة والتي من بينها المقايضة.

االستعداد للمستقبل12
يالحظ التالميذ أهمية المهارات التي يمارسونها في المدرسة ومدى 

تأثيرها على حياتهم المهنية في المستقبل.

/https://tinyurl.com

y34h22a2https://tinyurl.com/

y34h22a2

كيف يعمل الكمبيوتر13
يكتشف التالميذ وظائف الكمبيوتر المختلفة ويتعرفون على أجزاء 

الكمبيوتر األساسية بما في ذلك مكوناته المادية والبرمجيات 
واالتصال.

https://tinyurl.com/yygdx59s

مخطط زمني14
يكتشف التالميذ المخطات الزمنية، بما في ذلك المخططات التي 
يستخدمها التالميذ وكيف تساعد هذه المخططات على تنظيم 

المعلومات
https://tinyurl.com/y4vlrphb

الموسيقى في حياتنا15
تتعود آذان التالميذ على األصوات الموسيقية وسرعة الضرب وسرعة 

https://tinyurl.com/y37scyz3اإليقاع والطبقات الصوتية.

زيارة المتحف16
يزور التالميذ الفراعنة المصريين ويتعرفون أكثر عن أسالفنا القدماء، 

https://tinyurl.com/y6jويّطلعون على طرق مختلفة لتعلّم التاريخ.

من أين تنتقل الصفات؟17
يتبع كل تلميذ قصة زميله بينما يقارن بين صفات الوالدين والصغار 

https://tinyurl.com/y5y465f4في النباتات والحيوانات



الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

كيف يعمل العالم؟

أصل األشياء

الفصل األول: أنماط التغيُرّ
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نظرة عامة على الفصل

ر أمناط التغيُّ

يكتشف التالميذ مدى التطور الذي طرأ على مهاراتهم خالل سنوات دراستهم اكتِشف
في المدرسة. يالحظ التالميذ أمثلة للوالدين في الكائنات الحية ليدركوا أصول 

تطورنا وتغيرنا. يالحظ التالميذ الصفات الوراثية فيهم ثم في الحيوانات 
والنباتات ونسلها.

2

يتعلم التالميذ كيفية مساعدة الصفات الوراثية في النباتات والحيوانات على تعلَّم
البقاء والتأقلم في البيئات المختلفة. يحلل التالميذ طرق التكيف المختلفة 

ي. يوضح التالميذ كيفية  للنباتات والحيوانات للبقاء على قيد الحياة مثل التخّفِ
مساهمة طرق التكيف في البقاء على قيد الحياة.

6

يصمم التالميذ مناقير الطيور ويختبرونها ويجرون التعديالت عليها من أجل شاِرك
بحث طرق التكيف على األنواع المختلفة من الطعام المتوفر في البيئات 

المختلفة. يؤلف التالميذ تغريدات مميزة للطيور باستخدام العناصر الموسيقية.

2

الربط بالقضايا
عدم التمييز: كلنا متساوون بالرغم من اختالفاتنا. يمكننا تقدير أوجه الشبه واالختالف بيننا والتحدث عن ذلك. 

يمكننا العمل مًعا لتحقيق التعاون والتضافر.

المواطنة: الشعور باالنتماء. فنحن جزء من مجتمع أكبر. ولكل منا حقوق وعليه مسؤوليات.

ن الدروسالوصفالمكّوِ



22 الفصل األول: أواط التغير

أنماط التغّيُر

املهارات احلياتية املتضمنة
الوصفالُبعد

التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف
تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع.  
التمييز بين مختلف الرؤى ووجهات النظر.  
شرح طرق التفكير.  

حل المشكالت:
تجميع البيانات المتعلقة بالمشكلة.  

التعاون:تعلَّم لتعمل
احترام آراء اآلخرين.  

صنع القرار:
تحديد النتائج والنتائج المتوقعة.  

احترام التنوع:تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين
الحصول على وجهات نظر متعددة ومتنوعة واحترامها لتوسيع مدارك الفهم وتعميقها.  

التعاطف:
إظهار التعاطف عند التواصل مع اآلخرين.  

المشاركة:
اإلدارة والتنظيم الفاعالن للمهام.  

المحاسبية:تعلَّم لتكون
تقديم تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:
التواصل اللفظي، والتواصل غير اللفظي.  
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م مؤشرات التعلُّ
على مدار هذا الفصل، يسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعلُّم التالية:

العلوم:
ج. العلوم احلياتية

2.أ. مقارنة صفات الوالدين والنسل في النباتات والحيوانات، دون البشر.
2.ب. تحديد أنماط الصفات الوراثية في النسل، مع التركيز على الصفات 

الخارجية ووظائفها.
2.جـ. تحليل التفاعل بين أعضاء النوع والبيئة المحيطة لمعرفة طريقة التكيف، 

مع التركيز على الصفات الخارجية ووظائفها.

هـ. العلوم البيئية
1. جـ. تحليل التفاعالت بين الكائنات الحية واألشياء غير الحية في بيئة طبيعية.

و. التصميم الهندسي والتشغيل
1. جـ. اكتشاف المشكالت وحلها، والبحث، والتطوير، واالبتكار، والتجربة لحل 

المشكالت مع شرح.
1.هـ. استخدام عملية التصميم الهندسي مع التمثيل والدعم.

الدراسات االجتماعية:
ب. التفكير التاريخي واملعرفة

1.أ. تعرف مختلف أنواع مصادر المعلومات التاريخية )مثل نصوص الكتب، 
وروايات شهود العيان، وقصص كبار السن، والمقاالت اإلخبارية، واألغاني(.

1.ب. التمييز بين مدى مصداقية األنواع المختلفة لمصادر المعلومات التاريخية.
1.و. المقارنة بين أساليب المصادر المتعددة في رواية نفس الحدث من منظور 

)واقعي، وخيالي، ووجهات نظر مختلفة(.

جـ. فهم العالم من منظور مكاني
2.أ. المقارنة بين طرق تكيف سكان إحدى المناطق للعيش في بيئة أخرى 

للحصول على الطعام، والملبس، والمأوى.
2.ب. شرح التغيير الذي يجريه سكان مناطق مختلفة في البيئة لتفي 

باحتياجاتهم المتغيرة التي تتمثل في وسائل النقل، والمأوى، وأسلوب الحياة.

الموسيقى:
أ. تطوير احلس املوسيقي والتعبير

1. عمل مقطع موسيقي يشمل نغمات وإيقاعات مختلفة باستخدام أدوات 
مختلفة.

2. شرح تأثير استخدام الظالل المختلفة مثل )الحركات، وسرعة اإليقاع( على 
رسالة الموسيقى.

3. االرتجال مع اإليقاع واللحن.

ج. العزف على اآلالت
1. عزف مقطوعة موسيقية أصلية ووصف ما تعبر عنه هذه المقطوعة.

د. الغناء
2. الغناء بثقة أمام اآلخرين.

هـ. التحلي بالسلوكيات المناسبة أثناء عزف الموسيقى
2. تشجيع واحترام العروض الموسيقية لآلخرين.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
ب. تنشئة الطفل

1.أ. تحليل التغييرات الشخصية في المعرفة، أو المهارات، أو القدرات المتعلقة 
بالنمو.

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.أ. قراءة نصوص بدرجة صعوبة تناسب الصف الثالث االبتدائي بمستوى 
يتسم بالدقة والطالقة لدعم الفهم.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طرح أسئلة واإلجابة عنها للداللة على فهم النص، على أن تشير بوضوح 

إلى النص كأساس لإلجابات.
2.أ. وصف شخصيات القصة والمقارنة بينهم )على سبيل المثال: صفاتهم، أو 

دوافعهم، أو مشاعرهم(، شرح كيف تساهم تصرفاتهم في تسلسل األحداث.

و. فهم نص القراءة: النص المعلوماتي
4.أ. طرح أسئلة واإلجابة عنها لتحديد معنى الكلمات والعبارات ذات الصلة 

بالمحتوى الدراسي والمواد الدراسية.
6.أ تحديد األسباب التي يقدمها المؤلف لدعم األفكار الرئيسية في النص.
7.أ مقارنة أوجه التشابه واالختالف بين أهم النقاط والتفاصيل األساسية 

المقدمة في نصين حول نفس الموضوع.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.ز. استعراض إتقان قواعد اللغة واستخدامها في الكتابة والتحدث.

الكتابة:
أ. املهارات األساسية

1.أ. كتابة جمل كاملة باستخدام عالمات ترقيم، وحروف جر وحروف عطف 
)مثل ف، ثم، و( حسبما يكون مناسًبا.

ب. السرد
1.أ. كتابة قصص للتعبير عن تجارب أو أحداث حقيقية أو خيالية بوصف 

التفاصيل وتسلسل واضح لألحداث.
1.ب. كتابة فقرة وصفية قصيرة لوصف موقف أو تقديم راٍو و/ أو شخصيات.

1. جـ. استخدام وصف أفعال وأفكار ومشاعر وحوار عنها اآلخرين للتعبير عن 
تجارب وأحداث أو إظهار ردود أفعال الشخصيات للمواقف.

1.د. ترتيب تسلسل حدث تتكشف أحداثه تدريجًيا بشكل طبيعي، باستخدام 
الكلمات والعبارات الزمنية لإلشارة إلى ترتيب الحدث.

د. العملية، واإلنتاج، والبحث
1.أ. استخدام مخططات األفكار لوضع خطة الكتابة.

1.ب. االستعانة بأسئلة الزمالء واقتراحاتهم لصقل عملية الكتابة.
1. جـ. استعراض الكتابات الفردية ومراجعتها لصقلها.

2.أ. استخدام وسائل رقمية متنوعة إلنتاج أعمال كتابية ونشرها بشكل مستقل 
أو بالتعاون مع الزمالء في كتابتها.

الرياضيات:
ب. العمليات والتفكير اجلبري

2.د. استخدام استراتيجيات الحساب والتقدير الذهني )بما في ذلك التقريب 
إلى أقرب من 1000( لتقييم مدى صحة اإلجابات.
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أهداف التعلّمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
تعريف كلمة "األصل."  
تقييم النمو الشخصي بمرور الوقت.  
التنبؤ بالتغيرات المستقبلية )السنة القادمة، وخالل الخمس سنوات القادمة، وخالل العشر سنوات القادمة(.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
عقد مقارنة وبيان أوجه االختالف بين الوالدين والنسل.  
وصف الصفات الوراثية.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
تحديد الصفات الوراثية في الحيوانات والنباتات.  
شرح دور الصفات الوراثية في التأثير في المظهر الخارجي للحيوانات، وكذلك في بقائها.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
توضيح كيفية تكيف البشر في البيئات المختلفة.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
توضيح كيفية تكيف النباتات مع البيئة.  
االستعانة بمعلومات تاريخية لتتبع طرق تكيف زنابق المياه  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
المشاركة في النشاط العملي لفهم إحدى طرق التكيف بشكل أفضل.  
شرح كيفية تكيف الحيوانات في البيئة.  
التفكير في النص المعلوماتي وإضافة تعليقات توضيحية له.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
ي.   شرح الغرض من قيام بعض الكائنات الحية بالتخّفِ
ي.   مالحظة بيئة البتكار أسلوب جديد للتخّفِ

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
تعرف مزايا طرق التكيف وعيوبها.  
محاكاة مناقير الطيور المختلفة التي تتنافس للحصول على األطعمة المختلفة.  
تحليل بيانات المحاكاة للوصول إلى استنتاجات.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
تصميم منقار طائر يسمح بالتقاط نوع معين من الغذاء باستخدام مواد محدودة.   
ابتكار تغريدات أصلية للطيور باستخدام طبقة الصوت، واإليقاع، واللحن، وسرعة اإليقاع.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
تبادل األدوار في تقديم التغذية الراجعة وطلب الحصول عليها.  
اختبار التصميمات ومراجعتها أو إدخال بعض التحسينات عليها.  
أداء تغريدات حقيقية للطيور ومالحظتها.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل األول
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املواد املستخدمة

أقالم تلوينورق مخططاتقلم رصاصكتاب التلميذ

الصف الثالث االبتدائي

اكتِشف
2020-2021الفصل الدراسي الثاني

وعاء كبير أو دلو
ثالثة أكياس بالستيكية قابلة للغلق بحجم 

أكواب ورقية صغيرة )كوب لكل تلميذ(أقالم تحديدجالون أو ربع جالون.

جهاز توقيتصمغثلجماء

سمن نباتيمقياس الحرارة
صور لمجموعة من النباتات ونباتات حقيقية وتحف نباتية تحديًدا لشجرة السنط وزهرة 

اللوتس الزرقاء )زنابق الماء(

 مجموعة من األدواتنماذج للمناقير
الموسيقية

جهاز توقيت
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نظرة عامة الدرس 1
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: لقد بدأنا محوًرا جديًدا يسمى "أصل األشياء." سنستخدم هذه الكلمة كثيًرا خالل الثالثة فصول القادمة. 
هل سبق ألحدكم سماع هذه الكلمة؟

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تلميذ متطوع ممن قد يكون سبق له سماع كلمة أصل األشياء.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المعرفة السابقة لهم عن الكلمة.

يقول المعلم ما يلي: سنتعلم عن أصول الصفات الوراثية في الكائنات الحية المختلفة وأصول الفن واألصول التاريخية الخاصة 
بنا كشعب مصر. لقد استخدمت كلمة أصل لوصف ما سنتعلمه في الفصول القادمة. كلمة أصل كلمة مهمة. هل ستساعدكم هذه 

الجمل في توضيح معنى كلمة أصل؟

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تلميذ متطوع للمشاركة بأفكار جديدة عن كلمة أصل األشياء. توزيع كتاب التلميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: دعونا نتعاون لنصوغ تعريًفا لكلمة أصل األشياء. بإمكاننا الرجوع إلى تعريفنا للربط بين كل أجزاء 
الفصل. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "المفردات: أصل األشياء."

يقوم المعلم بما يلي: تسهيل إجراء مناقشة حول الكلمة الجديدة لمرافقة التالميذ خالل ملء مخطط األفكار.

يقول المعلم ما يلي: هل سبق لكم أن تساءلتم عن أصل األشياء؟ هل الحظتم أن الطيور لها مناقير ونحن لدينا شفتان؟ أو أننا 
لدينا أذرع والطيور لها أجنحة؟ ما أوجه االختالف األخرى التي الحظتموها بين البشر والحيوانات وجعلتكم تتأملون ملًيا 

وتتساءلون: "ما أصل هؤالء؟" التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا أفكاركم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: أنا سعيد بسبب فضولنا جميًعا. سنكتشف في هذا الفصل كيف تطورت صفات معينة في مختلف الحيوانات 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تعريف كلمة "األصل."  
تقييم النمو الشخصي بمرور الوقت.  
التنبؤ بالتغيرات المستقبلية )السنة القادمة، و   

خالل الخمس سنوات القادمة، وخالل العشر سنوات 
القادمة(.

إنشاء مخطط زمني كبير وفارغ )كما في صفحة مخططي الزمني في كتاب الطالب( لعرضه في مقدمة الفصل. إعداد 
مخطط زمني يوضح أبرز اإلنجازات في حياتك )على سبيل المثال تعلم المشي، أو الذهاب إلى المدرسة، أو تعلم 

القيادة، أو السفر بالطائرة، أو ركوب القطار، أو الزواج، وغير ذلك(. اطلب من التالميذ إحضار صور لوالديهم 
)بمفردهم، دون وجود أي شخص آخر معهم( في الدرس 2.

أصل األشياء  
مخطط زمني  

أقالم رصاص  
كتاب التلميذ  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتكون

التواصل:
التواصل اللفظي، والتواصل غير   

اللفظي.

األمثلة )مكتوبة أو مرسومة(التعريف

أدخلها في جملة

) أدوات أخرى مساعدة على تعرف المعنى مثل: األدلة أو المرادفات ..(
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أكمل مخطط األفكار لمساعدتك في تعّلم الكلمة الجديدة.

المفردات: أصل األشياء

الدرس

1



الفصل األول: أواط التغير 27

على مدى فترات طويلة من الزمن. ليس األمر فقط أن للطيور مناقير ولدينا شفاًها، ولكن تمتلك أنواع الطيور المختلفة مناقير 
مختلفة. في نهاية الفصل، سنستخدم ما فهمناه عن غرض هذه الصفات المتطورة ووظيفتها لمساعدتنا في تصميم شكل 

هندسي لمنقار طائر مناسب للحصول على مصادر الغذاء المختلفة. دعونا نقوم بنشاط استعادة النشاط الذهني لتحفيزنا 
اليوم لمشروع شاِرك. قفوا جميًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: الوقوف بجوار المنضدة.

يقول المعلم ما يلي: باستخدام أصابعكم، أو أيديكم، أو أذرعكم أو استخدامها جميًعا، ليتخيل كل واحد منكم أنه طائر له منقار 
يحاول تناول الطعام من فوق المنضدة التي أمامه.

يقوم التالميذ بما يلي: يمثلون أنهم يأكلون الطعام بالمنقار إلى أن يشير المعلم إلى نهاية نشاط استعادة النشاط الذهني.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. سنتعلم المزيد عن مناقير الطيور خالل األيام القليلة القادمة. أواًل نحتاج إلى اكتشاف 
مصدر الصفات. وقبل أن نبدأ في اكتشاف صفات الحيوانات غًدا، دعونا نبدأ بشيء مألوف إلى حد ما لنا جميًعا - كيف تغيرنا 

وتطورنا بمرور الوقت. سنقرأ قصة عن صديقتنا ياسمين لتساعدنا في التفكير.

3. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتبكم على صفحة "تطور مهارات ياسمين." تكبر ياسمين وتتعلم كل يوم الكثير من األمور.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ القصة، ثم فكر في كيفية تطور مهارات ياسمين عن أيام طفولتها.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة قصة ياسمين.

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقٍت كاٍف للتالميذ لقراءة القصة بأنفسهم أو في ثنائيات استناًدا إلى مستويات التالميذ في القراءة 
والكتابة. ثم تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة لإلجابة عن أسئلة المناقشة الموجودة في نهاية صفحة القصة. قراءة أسئلة المناقشة 

كمجموعة بأكملها قبل تشجيع التالميذ لتسجيل اإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: وبعد أن انتهيتم من القراءة، دعونا نبدأ بمناقشة ما قرأتموه في مجموعات صغيرة. هناك ثالثة أسئلة في 
الصفحة التالية. لنناقش كل سؤال لمساعدتنا على معرفة كيف كبرت ياسمين وتغيرت خالل مراحل حياتها.

ما المهارات الجديدة التي تعلمتها ياسمين؟ لماذا تعتقد أنها قادرة على القيام بها اآلن؟  
ر الذي حدث لياسمين عما كانت عليه وهي طفلة؟   ما التغّيُ
ما التغيرات التي تتوقع أن تحدث لياسمين عندما تنهي الصف األول االبتدائي؟  

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة اإلجابات في مجموعات صغيرة.

ملحوظة للمعلم: ضع في اعتبارك استخدام استراتيجية عصّي التحدث أو الرءوس الُمرقمة مًعا للمساعدة في تنظيم أسلوب مناقشات 
المجموعة عند الحاجة.

يقوم المعلم بما يلي: تسهيل إجراء مناقشة للمجموعة بأكملها عند انتهاء المجموعات الصغيرة من تسجيل اإلجابات كاملة حول التغّيُر الذي 
طرأ على ياسمين منذ أن كانت صغيرة ولماذا. على سبيل المثال، لقد تعلمت فقط كيفية ركوب الدراجة ألن طولها مناسب للوصول إلى 

الدواسات ولديها الوقت لممارسة المهارات األخرى المتعلقة بركوب الدراجة )الحفاظ على التوازن، واستعمال الدواسة، والمشي وغير ذلك(. 
يجب على التالميذ تعرف التغيرات الجسدية والمعرفة الجديدة المكتسبة. استخدام عصّي األسماء لتشجيع كل التالميذ للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة التغيرات المظللة في القصة.

يقول المعلم ما يلي: نعم. لقد تطورت قدرات ياسمين بما يناسب نموها. هل يمكن ربط ذلك بما حدث من تغير لياسمين؟ فكروا 
للحظة كيف تغيرت قدراتكم وتطورت - األشياء التي أصبحتم قادرين على القيام بها - منذ بداية المدرسة في الصف األول 

االبتدائي أو ربما منذ السنة األولى من رياض األطفال. ما الذي يمكنكم فعله اآلن ولم تكونوا قادرين على القيام به وأنتم أصغر 
ر منذ بداية الدراسة؟ سًنا؟ كيف حدث ذلك النمو والتغّيُ

ملحوظة للمعلم: وقد يكون من بين هذه التغيرات التي يمكن مناقشتها: فقدان أسناننا اللبنية أو مالبسنا وأحذيتنا التي أصبحت قديمة، أو 
قيامنا بعمل قصة شعر، أو ثقب األذنين الرتداء حلق، أو تعلمنا القراءة أو الكتابة، أو قيامنا بإنجازات في الفصل، أو تعلمنا مهارات 

رياضية.

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير قبل حث التالميذ على مشاركة ما حدث لهم من تغير وتطور لمهاراتهم بمرور الوقت.

يقول المعلم ما يلي: لنشارك باستخدام استراتيجية المشاركة السريعة. سأبدأ.

يقوم المعلم بما يلي: مشاركة التغيرات التي طرأت عليك ثم استدعاء تلميذ آخر للمشاركة. استدعاء 10 تالميذ للمشاركة في المجموعة قبل 
السماح لجميع التالميذ بالمشاركة مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة مهارة جديدة اكتسبوها خالل تطور نموهم.

ر الذي طرأ عليكم بمرور الوقت. يولد  4. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على استقطاع وقت للتفكير في كيفية تطور نموكم والتغّيُ
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اقرأ القصة، ثم فكر في التغيرات التي حدثت لياسمين. 

ياسمين تنمو

ناَدى رشاد أمه قائاًل: "أمي، أمي؛ لقد ركبت ياسمين دراجتها بمفردها."

ركضت ياسمين إلى المنزل خلف رشاد وقالت: "لقد فعلتها، اآلن يمكنني ركوب الدراجة مثل رشاد."

أتذكر عندما كان  بِك.  إنني فخورة  "مذهل!  بإعجاب:  وقالت  األم  ابتسمت 
عمرك عاًما واحًدا وكنِت قد تعلمِت المشي وقتها. اآلن أصبحِت قادرة على 

ركوب الدراجة. أحسنِت."

دخل األب إلى الغرفة وقال: "أجل، أنِت تكبرين وتتغيرين بمرور الوقت. هل 
تتذكرين عندما كنِت في الثالثة من عمرك وتعلمِت طريقة الَعْوُم في البحر؟ 

كنِت خائفة لكنك جربت شيًئا جديًدا وتعلمِت الَعْوُم خالل ساعتين فقط."

قال رشاد: "أتذكر أنِك أصبحِت قادرًة على نطق بعض الكلمات بمجرد أن 
تعلمِت المشي؛ لقد استمتعت كثيًرا عندما كنِت تكررين ما أقوله."

قالت ياسمين:"أنا أنمو كل يوم. أنا حالًيا في الصف األول االبتدائي. هذه 
في  سأتعلمها  التي  المهارات  ما  أتساءل  المدرسة.  في  لي  الثالثة  السنة 
الصف الرابع االبتدائي أو حتى في الصف األول اإلعدادي؟ نادت ياسمين 

ًّرشاد وهي تركض نحو الباب: "هيا نركب دراجَتينا سويا." 
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اإلنسان في بداية حياته طفاًل رضيًعا. وعندما كنا أطفااًل، ثمة أشياء لم يكن في مقدرتنا القيام بها كما نفعل اآلن مثل المشي 
والتحدث واألكل بأنفسنا. كنا نعتمد على والدينا في كل شيء. ولكن عندما كبرنا، أصبح في إمكاننا القيام بأشياء كثيرة دون 

مساعدة من اآلخرين. ارفعوا أيديكم لإلجابة عن األسئلة التالية:
من منكم يستطيع تحضير طعامه اآلن؟  
من منكم يستطيع ارتداء المالبس وخلعها بنفسه؟  
من منكم يغسل مالبسه؟  
من يستطيع أن يذهب إلى المدرسة بمفرده؟  

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت للتالميذ لإلجابة عن كل سؤال برفع أيديهم.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نتدرب على استخدام المخطط الزمني لنعرف كيفية حدوث التغيرات التي تطرأ علينا في مراحل 
النمو. يمكننا عرض مخططاتنا الزمنية في الفصل حتى نستطيع معرفة أوجه التشابه واالختالف في مراحل النمو. من ُيذكرنا 

بالمقصود بالمخطط الزمني كما جاء في الفصول السابقة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار من المعرفة السابقة والتعلم.

يقول المعلم ما يلي: ُيظهر المخطط الزمني األحداث الهامة بالتسلسل خالل فترة زمنية. لدّي مخطط زمني ملصق هنا يعرض 
أحداًثا من حياتي. وُيقصد بالمخطط الزمني عرض مرئي ألحداث ذات تسلسل زمني. دعونا نتعاون لعمل مخطط زمني لحياة 
ياسمين منذ ميالدها حتى اآلن. لنُعد إلى القصة. سنقرأ القصة مًعا مرة أخرى. بينما نقرأ، إذا سمعتم أي تطور مهم في حياة 

ياسمين، فضعوا دائرة حوله. سنقوم بوضع هذه األحداث في مخططنا الزمني.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة القصة بصوٍت عاٍل للتالميذ. التوقف عدة مرات عند أحداث يجب على التالميذ وضع دائرة حولها. ومن بين هذه 
األحداث: تعلم المشي )عند إتمام سنة(، وبدء الكالم )في عمر سنة ونصف(، والعوم في البحر )في عمر ثالث سنوات(، وبدء المدرسة )في 
عمر أربع سنوات( وركوب الدراجة )في عمر ست سنوات(. اإلشارة إلى ملصق المخطط الزمني الكبير أثناء شرحك للمهمة التالية. إضافة 

سطر جديد أسفل مخططك الزمني أو بجانبه لعرض أحداث عن حياة ياسمين.

يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم عماًل في تحديد أمور تغيرت لدى ياسمين كلما كبرت في السن. واآلن يمكننا وضع هذه 
األحداث بتسلسل في المخطط الزمني. تمثل بداية المخطط الزمني تاريخ ميالد ياسمين. ]اإلشارة من حيث يبدأ الخط من 
اليمين[ من هنا يبدأ مخططها الزمني. إذا كان عمرها اآلن 6 سنوات، فما تاريخ ميالدها؟ ابدأوا بالعام الذي نحن فيه اآلن ثم 

عودوا إلى الوراء 6 سنوات أو اطرحوا 6 من هذا العام.

يقوم التالميذ بما يلي: حساب السنة التي ُولدت فيها ياسمين.

يقوم المعلم بما يلي: نمذجة كتابة السنة كعالمة لبدء المخطط الزمني.

يقول المعلم ما يلي: ُتشير كل عالمة في الجدول الزمني إلى سنة. دعونا نقوم بملء خانات السنوات الست التالية.

يقوم المعلم بما يلي: نمذجة كيفية تسمية السنة في كل نقطة على المخطط الزمني. قد تقوم باستدعاء تالميذ للمساعدة في ملء كل سنة في 
المخطط الزمني. إذا وجدت صعوبة لدى التالميذ في تحديد السنة، فاطلب منهم كتابة عمر ياسمين بجانب السنة )على سبيل المثال: 2012 

- 5 سنوات(

يقول المعلم ما يلي: اآلن بعد أن قمنا بتقسيم السنوات على جدولنا الزمني، نستطيع إضافة أحداث في حياتها. لقد قرأنا في 
القصة أنها تعلمت المشي عندما كان عمرها عاًما واحًدا. من يستطيع أن يشير إلينا أين نضع ذلك في الجدول الزمني؟ حسًنا، 

أستطيع رسم صورة لطفل يمشي. عند الرسم، ال يهم رسم كل تفاصيل الصورة. دعونا نفكر لحظة. سأرسم دائرة وهي الرأس، 
وشكل بيضاوي لجسمها، ومثلث رفيع لذراعيها وقدميها. إن الرسم باألشكال يساعدنا في رسم الصورة بوضوح.

يقوم المعلم بما يلي: نمذجة الرسم في المخطط الزمني. االستمرار في رسم نموذج للفصل أو السماح للتالميذ بالتعاون في رسم األحداث 
األربعة التالية على المخطط الزمني لياسمين. إكمال الفصل المخطط الزمني لياسمين

5. يقول المعلم ما يلي: لقد كبرت ياسمين وتغيرت كثيًرا، وهي اآلن تبلغ من العمر ست سنوات فقط. أنتم تبلغون من العمر 
ثماني وتسع سنوات. يجب أن تكونوا فخورين بكل المهارات الجديدة التي تعلمتموها وبالتطور الذي حدث لحياتكم. يمكن لكل 

واحد منا إنشاء مخطط زمني خاص به لنبين لآلخرين كيف تطورت مهاراتنا. افتحوا صفحة "مخططي الزمني."

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: فّكر في أربعة تغيرات مهمة طرأت على قدراتك عندما كبرت. وّضح هذه التغيرات 
األربعة في مخططك الزمني.

يقول المعلم ما يلي: فكروا للحظة في أربعة تغيرات هامة طرأت على قدراتكم عندما كبرتم. لقد بدأنا للتو مناقشة هذه 
التغيرات.

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت للتفكير، ثم توجيه التالميذ ودعوتهم لمشاركة أربعة تغيرات مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أربعة تغيرات في قدراتهم مع زميل. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة 
الحياتية: التواصل(.

التواصل
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فّكر في أربعة تغيرات مهمة حدثت في ُقدراتك عندما كبرت. وّضح هذه التغيرات األربعة في مخططك الزمني. 

الُمخطط الزمني
ُُّّ
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يقول المعلم ما يلي: لنوضح هذه التغيرات الهامة في مخططكم الزمني. لنبدأ بكتابة العام الذي ولدتم فيه ثم نقوم بتقسيم 
السنوات كما فعلنا مًعا مع المخطط الزمني لياسمين. ماذا كان عمركم عند حدوث أي تغيير؟ قوموا بتوضيح هذا الحدث في 

المكان المناسب في المخطط الزمني. تذكروا أن بإمكانكم تخطيط رسوم لتساعد على التوضيح. فكروا في أشكال سهلة الرسم 
تستخدمونها في رسوماتكم.

يقوم المعلم بما يلي: مساعدة التالميذ أثناء العمل في تحديد مكان كل تغيير على المخطط الزمني.

يقوم التالميذ بما يلي: تصنيف المخطط الزمني وتوضيحه.

6. يقول المعلم ما يلي: أود أن أرى كل المخططات الزمنية وأشاهد كيفية حدوث التغيرات. سنقوم اآلن بتعليق مخططاتنا 
الزمنية في جميع أنحاء الفصل حتى نتمكن من مالحظة التغيرات التي حدثت لكل تلميذ بمرور الوقت. هيا نشارك في معرض 

التجول ليتمكن كل منكم من مالحظة المخطط الزمني لزميله.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ لقص المخططات الزمنية من كتاب التلميذ، ثم لصقها في مختلف أنحاء الفصل أو أن يضعها التالميذ 
على منضدة الفصل. وفي نهاية اليوم، ُتعلق كل المخططات الزمنية في الفصل أو ُيحتفظ بها للرجوع إليها الحًقا.

يقوم التالميذ بما يلي: قص المخطط الزمني لعرضه.

ر لكل واحد منكم. هل حدث  يقول المعلم ما يلي: وبينما نأخذ جولة ونطلع على كل مخطط زمني، الحظوا وقت حدوث التغّيُ
تغير لكل شخص في الفصل بنفس الطريقة وفي نفس الوقت؟ على سبيل المثال، ُذكر في القصة أن ياسمين تعلمت ركوب 

الدراجة عندما كانت في السادسة من عمرها. هل تعّلَم أحدكم ركوب الدراجة قبل أن يتم السادسة من عمره؟ أم بعد أن أصبح في 
السادسة من عمره؟ يمكننا عقد مقارنة لتعرف أوجه التشابه واالختالف في مخططاتنا الزمنية. انتقلوا إلى الصفحة التالية في 

كتاب التلميذ بعنوان "التشابه واالختالف في المهارات الُمتعّلَمة".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اطلع على ثالثة مخططات زمنية مختلفة. سّجل تشابًها واحًدا مع مهاراتك 
المتعَلمة واختالًفا واحًدا عنها.

يقوم المعلم بما يلي: نمذجة كيفية ملء مخطط األفكار بمقارنته بمخطط زمني واحد في الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: التجول في أنحاء الفصل وتسجيل أوجه التشابه واالختالف.

يقول المعلم ما يلي: أتساءل: ماذا اكتشفتم عن كيفية حدوث تغيير لكل تلميذ منكم في الفصل؟

ملحوظة للمعلم: قد تشمل االكتشافات اكتساب مهارة مشتركة ولكن عند توقيت مختلف )مثل وقت تعلم المشي(، أو القيام بإنجازات مختلفة 
مًعا خالل فترة نموهم. )قد يعرف أحد التالميذ كيفية السباحة واآلخر يعرف كيفية عزف الموسيقى.(

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ فرصة لمشاركة مالحظاتهم. ترك السؤال مفتوًحا لالستماع إلى المقارنات التي الحظوها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة االكتشافات التي الحظوها عن النمو والتغيرات.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 7. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم بالحديث عن أصولنا وكيف تطورنا وتغيرنا من هذه النقطة وحتى اآلن. وكلما تقدمنا في العمر، 
استمر نمونا وتغيرنا وسنقوم بالمزيد من اإلنجازات. ماذا تتوقعون بشأن تطور قدراتكم خالل الخمس سنوات القادمة، عندما 

يصل عمركم إلى 13 عاًما؟ وأيًضا عندما يصل عمركم 18 عاًما؟ التفتوا وشاركوا ما تعلمتموه مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التخمينات.

يقوم المعلم بما يلي: المشاركة السريعة لجعل العديد من التالميذ يشاركون أفكارهم عن كل سؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: يرجى إحضار صورة لوالديكم في درس الغد. ُيفضل أن تكون الصورة لهما بمفردهما بدونكم أو بدون أي أحد 
من أخوتكم. اكتبوا أسماَءكم خلف الصور.

االختالفالتشابهاسم التلميذ

9الصف الثالث االبتدائي

ُّالفصل األول    أنماط التغير

اطلع على ثالثة مخططات زمنية لزمالئك. سّجل تشابًها واحًدا مع مهاراتك واختالًفا واحًدا عنها.

التشابه واالختالف
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نظرة عامة الدرس 2
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في الدرس السابق عن التغيرات التي تطرأ على معرفتنا وقدراتنا كلما كبرنا. التفتوا وشاركوا 
مع زميل مجاور  أحد األشياء التي أصبحتم قادرين على القيام بها في الصف الثالث االبتدائي.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة إحدى القدرات.

يقول المعلم ما يلي: تتغير قدراتنا كلما تعلمنا مهارات جديدة. ويمكننا إحداث هذه التغيرات إذا تدربنا على مهارة جديدة. هناك 
صفات شخصية أخرى ال ُتَعّد من األمور التي بإمكاننا تغييرها وتعلمها بأنفسنا. على سبيل المثال، لقد ازداد طولي قلياًل، ثم 

بعد أن أصبحت بالًغا توقف طولي عن الزيادة. لم أقرر متى أتوقف عن النمو أو تحديد طول جسمي الذي أود أن أكون عليه. طولي 
من الصفات التي ال دخل لي في تغييرها والتحكم فيها. هل يمكنكم ذكر مثال آخر عن الصفات التي ال دخل لنا في تغييرها؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: إن لون العينين هو من الصفات التي ال تأتي بناًء على اختيارنا. هل راودكم تساؤل عن سبب تفاوت طول 
بعض المراهقين؟ أو سبب اختالف أشكال أنوف األشخاص؟ واليوم سنقوم بتناول بعض الصفات والخصائص ونتعّرف مصدرها. 

سنتعرف أصل بعض صفاتنا.

يقوم المعلم بما يلي: تجميع صور الوالدين التي أحضرها التالميذ. التأكد من أن أسماءهم مكتوبة على ظهر الصورة. تقسيم التالميذ الذين 
أحضروا الصور إلى مجموعات مكونة من سبعة أو ثمانية تالميذ. إكمال النشاط مع المجموعة كلها، إذا لم ُيحضر أقل من نصف التالميذ 

الصور.

ملحوظة للمعلم: إدارة المناقشة التالية في الفصل مع مراعاة األنماط المختلفة للعائالت الممثلة في فصلك، مثل التالميذ الذين قد تيتموا في 
سن مبكرة. من الضروري تسهيل المناقشة في الخطوة رقم 3 فيما يخص كيفية انتقال الصفات من الوالدين إلى األطفال قبل بدء النشاط. 

2. يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا سبق أن قال لك أحدهم شيًئا مثل "أنت تشبه والدتك أو أباك تماًما عندما كانا طفلين." 
أو أن "عيونك تشبه عيون جدك أو شعرك يشبه شعر جدتك."

يقوم المعلم بما يلي: السماح لتالميذ متطوعين بمشاركة تجاربهم الشخصية مع مقارنتها بأحد أفراد األسرة. المشاركة بمثال عن تجربته 
الشخصية عند الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نحاول أن نجد أسلوًبا نستطيع أن نعبر به عن وجه الشبه بيننا وبين والدينا. لنلعب مًعا لعبة سريعة. 
ستقوم مجموعة صغيرة بخلط صور الوالدين مًعا. وبعد ذلك، ستنظر مجموعتك إلى صورة ويحاولون أن يعرفوا بأنفسهم 

التلميذ الذي تخص هذه الصورة والديه. ما هي بعض الدالئل التي قد تبحث عنها؟

يقوم التالميذ بما يلي: عرض أفكار مثل نفس لون الشعر، أو نفس شكل الوجه، أو نفس العينين.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
عقد مقارنة وبيان أوجه االختالف بين الوالدين   

والنسل.
وصف الصفات الوراثية.  

وراثة  
وراثي  
النسل  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين حمراء وزرقاء  

المفردات األساسيةنواتج التعلّم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التفكير الناقد:
تحديد المعلومات المتعلقة   

بالموضوع.
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يقول المعلم ما يلي: إذا الحظت أن صورة والديك هي التي ينظر إليها التالميذ، فعليك أال ُتلّمح بأي شيء. ُتسمى الدالئل التي 
تبحث عنها بالصفات. يعد لون الشعر، وشكل الوجه، ولون وشكل العينين، ولون الجلد من الصفات المختلفة. أثناء محاولتك 

تحديد أوجه التشابه، ناقش الصفات المتشابهة بين زميلك في الفصل ووالديه.

يقوم المعلم بما يلي: إعداد نشاط بناًء على عدد الصور التي تم إحضارها. إذا أحضر عدد قليل من التالميذ الصور، فاطلب منهم الوقوف 
في أول الفصل. تقسيم باقي التالميذ في مجموعات صغيرة وإعطاء صورة لكل مجموعة. جعل التالميذ يقررون من هو ابن الوالدين اللذين 

في الصورة. طرح مناقشة على الفصل بأكمله حول الصفات المتشابهة بين الوالدين والطفل.
ما الصفات المتشابهة؟  
ما الصفات المختلفة؟  
هل لون شعر األطفال هو نفسه لون شعر الوالدين؟ هل يتشابهون في شكل الوجه؟  
هل يميل الشبه إلى األم أكثر، أم األب، أم كليهما؟ هل تتطابق الصفات دائًما؟  

يقوم التالميذ بما يلي: ذكر أوجه الشبه في الصفات بين الوالدين والطفل. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة 
الحياتية: التفكير الناقد.(

3. يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم في مالحظة الصفات، ومن ثم ذكر أوجه التشابه بين الوالدين والطفل. كل شخص منا 
يشبه إلى حد ما أحد والديه أو كليهما. ذلك ألن الجينات تنتقل من األب واألم إلينا قبل أن نولد. تحدد هذه الجينات الصفات 
التي ستنتقل إلينا. ويطلق على ذلك الصفات الوراثية. دعونا نقرأ فقرة غير روائية لنتعّرف المزيد عن الصفات الوراثية. وبعد 

ذلك، سنسجل تعريفنا لكلمة وراثي. افتحوا صفحة "النسل والصفات الوراثية."

يقوم المعلم بما يلي: قراءة القطعة بصوٍت عاٍل.

يقول المعلم ما يلي: هناك الكثير من المعلومات في هذه القطعة؛ لذا سأقرأ القطعة أكثر من مرة. حتى يكون تركيزنا ُمنصًبا 
ف الصفات الوراثية، لنقم بوضع خط تحت النص هذه المرة. إذا سمعتم مثااًل عن صفة وراثية، فضعوا خًطا تحتها  على تعّرُ

ا تحتها باللون األزرق. باللون األحمر. إذا سمعتم صفة من الصفات التي ال ُتورث، فضعوا خّطً

يقوم المعلم بما يلي: ترتيب أقالم التلوين بما يناسب حاجة الفصل وقراءة القطعة مرة أخرى بصوٍت عاٍل. التجول في أنحاء الفصل 
لمالحظة ما ُيحدده التالميذ أثناء القراءة.

يقوم التالميذ بما يلي: وضع خط تحت الصفات الوراثية وغير الوراثية.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نشارك مًعا ما قرأناه، ليلتفت كل تلميذ منكم إلى الزميل المجاور لمشاركة ما قمتم بتحديده.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع زميل.

يقوم المعلم بما يلي: جمع الفصل مرة أخرى واستخدام عصّي األسماء  وجعل التالميذ يذكرون الصفات الوراثية وغير الوراثية.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع باقي التالميذ. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة الحياتية: التفكير 
الناقد.(

يقول المعلم ما يلي: نعم، لون الفراء صفة وراثية، ولكن عدم وجود مخالب نتيجة قّصها ليست صفة وراثية. فكروا في الصفات 
الخاصة بكم. لقد تحدثنا عنها من قبل. ما الصفات التي تتميزون بها ولكنها غير وراثية؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ متطوعين للمشاركة في ذكر الصفات التي ُيحتمل أنها غير وراثية: مثل طول الشعر، وتسريحة الشعر، 
واألذن المثقوبة، والوزن.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع باقي التالميذ.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد قرأنا أن بعض الصفات توّرث والمقصود بها أنها صفات تنتقل من األم و/أو األب إلى الصغار؛ وهذا ال 
يعني تطابق شكل الصغار مع آبائهم. لقد اكتشفنا هذا عندما لعبنا لعبة التطابق منذ قليل؛ ووجدنا أن هناك صفات متشابهة 
بيننا وبين آبائنا، ولكن هذا ال يعني أننا متماثالن في هذه الصفة. لنرى إذا تلخيص ما تعلمناه عن كلمة "الوراثة". انتقلوا إلى 

صفحة المفردات: الوراثة.

يقوم المعلم بما يلي: تسهيل عمل مناقشة جماعية للمجموعة بأكملها لالتفاق على تعريف بسيط لكلمة "وراثي" حتى يسجله التالميذ في 
الجزء األول من مخطط األفكار، ثم تشجيع التالميذ وإرشادهم حتى يتمكنوا من إكمال باقي الصفحة لتساعدهم على تذكر الكلمة الجديدة.

5. يقول المعلم ما يلي: لقد تعّرفنا الكثير عن الصفات الوراثية إلى اآلن. لنَر ما إذا كان في إمكاننا توظيف ما تعلمناه لتحديد 
إلى أي اآلباء ينتمي هؤالء األبناء. وقد يكون ذلك صعًبا إلى حد ما مقارنًة بما قمنا به من محاولة إيجاد الصفات المتشابهة في 

الصفوف السابقة؛ ألن كل الحيوانات اآلن من القطط. افتحوا صفحة "عائلة القطط ونسلها."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: الحظ الوالدين؛ قص صور النسل وضعها بجوار كل صورة من صور الوالدين التي 
تناسبها.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نالحظ الوالدين مًعا. ستجدون حيوانات تنتمي لعائلة القطط والتي تحمل نفس الصفات. ماذا 
تالحظون من أوجه تشابه بين كل الوالدين؟

التفكير الناقد

التفكير الناقد

الصف الثالث االبتدائي 10
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تابع المعلم واستمع له أثناء القراءة.

صغار القطط

الدرس

2

هل سبق لك أن رأيت قطًطا مولودة حديًثا؟ عادة ما تضع القطة في المرة الواحدة ما بين قطتين وخمس قطط. وتبدو القطط الصغيرة المولودة 
مشابهة لوالديهما، ولكن هؤالء الصغار ليسوا صورة طبق األصل من الوالدين. تبدو القطط الصغيرة متشابهة، ولكنها ليست صورة طبق األصل 

من بعضها. فما السبب في ذلك؟

تستطيع جميع أنواع النباتات والحيوانات إنتاج صغار كثيرة من نفس نوعها. وُيسمى هؤالء الصغار النسل، ويبدو النسل مشابًها لوالديه ؛ ألن 
الوالدين ينقالن صفات وراثية إلى ِصغارهما، فالصفات الوراثية هي الخصائص التي تحدد شكل وسلوك الكائن الحي. 

تنتقل صفة لون الفراء من الوالدين إلى القطط الصغيرة. تبدو 
القطط الصغيرة متشابهة ألنها لنفس الوالدين.

فمثاًل، يعد لون الفراء صفة وراثية في القطط. قد ترث بعض القطط نفس لون فراء 
األم. والبعض اآلخر قد يرث نفس لون فراء األب.

الوراثية  الصفات  بعض  إليها  تنتقل  واألم  األب  نفس  لها  التي  الصغيرة  القطط 
من األم وبعض الصفات األخرى من األب ولذلك تِرث كل قطة صفات مختلفة عن 
األخرى، وهذا يؤدي إلى أن مثل هذه القطط التي لها نفس األب واألم ال تبدو 
صورة طبق األصل من بعضها. وهذا سبب اختالف شكل القطط الصغيرة لنفس 
الوالدين. ال ترث القطط الصغيرة كل صفاتها من الوالدين؛ بل يمكنها اكتساب 
بعض الصفات أثناء نموها في البيئة المحيطة. على سبيل المثال، يمكننا تقليم 
مخالب قطة ويصبح ذلك من صفاتها ، ولكن هذه الصفة ليست وراثية. فعندما تكبر 

تلك القطة الصغيرة وتصبح ُأًما أو اًبا، فسُيولد لها نسل لديه مخالب.

األمثلة )مكتوبة أو مرسومة(التعريف

أدخلها في جملة

ملحوظات )أدوات أخرى مساعدة على تعرف المعنى مثل: األدلة أو المرادفات(

11الصف الثالث االبتدائي
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أكمل مخطط األفكار لمساعدتك في تعّلم الكلمة الجديدة.

المفردات: الوراثة

13الصف الثالث االبتدائي
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قص صور ِصغار الحيوانات وضعها بجوار الصورة المناسبة ألحد والديها. 

عائلة القطط ونسلها
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يقوم التالميذ بما يلي: تحديد أوجه التشابه.

يقول المعلم ما يلي: ما أوجه االختالف؟ تساعدنا هذه الصفات المختلفة على إيجاد صلة بين الصغار ووالديهم.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد االختالفات.

يقوم المعلم بما يلي: لتنظيم عمل التالميذ، اقترح عليهم العمل في ثنائيات أو مجموعات صغيرة لتحديد أوجه الصلة ومناقشة أوجه التشابه 
المحتملة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن لنقم بقص صور الصغار. انظروا إلى صفات الصغار. هل هناك أي سمة في الصغار ُتشبه تلك التي 
ألحد الوالدين؟ كيف ُنحدد إلى أي الوالدين ينتمي هؤالء الصغار؟ ما الصفة التي تساعدكم كثيًرا عند إيجاد أوجه التشابه؟ 

قوموا بذلك مع زميل/مجموعة لتحديد أوجه التشابه. سنطرح مناقشة الصفات المتشابهة بين الوالدين الصغار على الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: قص الصور والتعاون في العمل لتحديد الصفات المتشابهة بين الوالدين الصغار.

يقوم المعلم بما يلي: مالحظة التالميذ أثناء عملهم. جعل التالميذ يوضحون أوجه التشابه من خالل محاولة إيجاد صلة بين الصفات 
المتشابهة بين الوالدين الصغار. بعد أن يكمل التالميذ النشاط، يقوم باالستعانة باألسئلة التالية لقيادة نقاش المجموعة.

أي الثنائيات كان من السهل مطابقتها؟ لماذا؟  
لماذا تعتقدون أن الصغار والوالدين لهم نفس الصفات؟  
هل يشبه كل الصغار والديهم؟ لماذا تعتقدون أن بعض األبناء يبدون مختلفين عن والديهم؟  

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة في الحوار حول أوجه التشابه واالختالف بين الوالدين/الصغار من خالل اإلجابة عن أسئلة 
المعلم. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة الحياتية: التفكير الناقد.(

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد بدأ حديثنا اليوم بمالحظة الصفات الوراثية وكيف أن هذه السمات ساعدتنا في تعرف أوجه التشابه 
بين اآلباء والصغار. أتساءل: هل سيكون األمر سهاًل أم صعًبا إذا كانت كل صور الوالدين الصغار من األسود؟ شاركوا أفكاركم مع 

شرح أسبابها مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

التفكير الناقد
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نظرة عامة الدرس 3
المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تحديد الصفات الوراثية في الحيوانات والنباتات.  
شرح دور الصفات الوراثية في التأثير في   

المظهر الخارجي للحيوانات وكذلك في بقائها.

كتاب التلميذ  وراثي  
أقالم رصاص  

المفردات األساسيةنواتج التعلّم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التفكير الناقد:
شرح طرق التفكير.  

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا في الدرس السابق أن الصفات الوراثية تنتقل من الوالدين إلى الصغار، ويمكننا االستعانة بهذه 
الصفات إليجاد أوجه التشابه بين الوالدين والنسل. لنقم بـ المشاركة السريعة في كل الفصل لمشاركة صفة ورثناها من والدينا.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تلميذ لبدء المشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد الصفات الوراثية من الوالدين.

يقول المعلم ما يلي: سنكمل اليوم درسنا عن الصفات الوراثية وسنتعرف أهميتها للنباتات والحيوانات. وأثناء دراستنا اليوم 
للصفات الوراثية، أريد منكم أن تفكروا في هذا السؤال: هل مناقير الطيور صفة وراثية؟ هذا سيساعدنا كثيًرا أثناء عملنا أن نكون 

قادرين على تصميم منقار طائر في نهاية هذه الوحدة.

2. يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ يومنا بقراءة فقرة عن الصفات الوراثية. وأثناء قراءتي، ستستمعون إلى حقائق جديدة عن الصفات 
الوراثية. خذوا لحظة لمشاركة إحدى هذه الحقائق التي تعرفونها عن الصفات الوراثية مع زميل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة معرفتهم السابقة عن الصفات الوراثية.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. من المهم أن يكون هناك حضور ذهني لما سنناقشه. واآلن، لنعرف أكثر عن 
الصفات الوراثية. افتحوا كتبكم على صفحة "الوالدان والنسل" ثم اقرأوا اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى الصفحة الصحيحة وقراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: بينما يقرأ كل تلميذ منكم مع زميله، استمعوا إلى المعلومات الجديدة التي لم تعرفوها من قبل عن 
الصفات الوراثية. يجب على كل تلميذ منكم أيًضا االستماع إلى المعلومات التي يعرفها، والتي من المهم استحضارها دائًما 

وتذكرها. ستساعدنا هذه المعلومات بينما نواصل دراستنا للصفات الوراثية في فهم أصل تلك الصفات.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة القطعة غير الروائية وتظليلها.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في التعاون مع الزميل المجاور. أريد منكم أن تتعاونوا كذلك مع باقي التالميذ، ولكن قبل أن نبدأ، 
دعونا ُنسجل أفكارنا في كتاب التلميذ. انتقلوا إلى الصفحة التالية بعنوان "سجل المعلومات واآلراء."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب في العمود األول حقيقة مهمة الحظتها. وفي العمود الثاني، اكتب رأيك عن 
المعلومات التي دونتها.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل المعلومات واآلراء.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

15الصف الثالث االبتدائي

ُّالفصل األول    أنماط التغير

اقرأ النص مع زميلك، وضع خًطا تحت الحقائق المهمة عن الصفات الوراثية أو ظللها.

اآلباء واألمهات والنسل

الدرس

3

جميع أنواع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات لها نسل من نفس نوعها، ويشبه هذا النسل الوالدين في الشكل والسلوك؛ فمثاًل، 
ِصغارالحمار الوحشي تغطي جسمها خطوًطا وتأكل الُعشب مثل والديها. 

ويحدث هذا التشابه بسبب انتقال الصفات الوراثية من الوالدين إلى صغارهم وهذه الصفات هي الخصائص والسمات التي تحدد 
شكل وتصرفات النسل مستقباًل ؛ لذا يعتبر - علي سبيل المثال - نمط الخطوط علي جسم الحمار الوحشي صفة وراثية.

عادًة ما يرث النسل بعض الصفات الوراثية من أمه وبعضها من أبيه، ولهذا، ال 
يكون النسل نسًخا مطابقة تماًما لوالديهم. جميع الُحُمر الوحشية لها خطوط، 

ولكن ال يوجد اثنان منها لهما نفس نمط الخطوط. 

تساعد بعض الصفات الوراثية النباتات والحيوانات على البقاء. الُحُمر الوحشية 
لها أسنان قوية وكبيرة تساعدها على قضم وطحن األعشاب الصلبة الموجودة في 

بيئتها الطبيعية. 

رأيي...حقيقة مهمة

الصف الثالث االبتدائي 16

ُّالفصل األول    أنماط التغير

اكتب في العمود األول حقيقة مهمة الحظتها. وفي العمود الثاني، اكتب رأيك عن المعلومات التي دّوَنتها. 

سجل المعلومات واآلراء
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يقول المعلم ما يلي: واآلن لقد انتهينا من قراءة النص مع الزميل المجاور وقمتم بتسجيل األفكار عما تعلمتموه. من المهم 
تخصيص وقت لمشاركة األفكار. يساعد االستماع إلى اآلخرين على التأكد من فهمنا لما قرأناه. ربما تقارن ما تعرفه من أفكار 

مهمة مع أفكار مهمة لزميل آخر، وهذا يساعد بدوره على تعميق الفهم. ليبحث كل تلميذ منكم عن زميل مجاور بحيث يشارك كل 
منهما أفكاره المهمة. قفوا جميًعا. رفع األيدي وتكوين ثنائيات إليجاد زميل. شارك ما قمت بتسجيله في سجل المعلومات 

واآلراء.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع زميل.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى مشاركة التالميذ ثم تجميع الفصل مًعا مرة أخرى.

3. يقول المعلم ما يلي: نعلم أن الصفات الوراثية تنتقل من الوالدين إلى الصغار. قبل أن نبدأ بالقراءة، هل تعلمون أن الصفات 
الوراثية تنتقل أيًضا من الوالدين إلى الصغار في الحيوانات والنباتات؟ لقد تعلمنا أيًضا أن الصفات الوراثية تدعم بقاء النباتات 
والحيوانات. دعونا نقف عند هذه الجملة ونفكر فيها للحظة. لقد تحدثنا عن الحمار الوحشي الذي قرأنا عنه للتو. هل يمكنكم 

ذكر مثال على صفة وراثية للنباتات تساعدها على البقاء؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أمثلة مما درسوه في الصفوف السابقة، مثل نمو أشواك الصبار أو قدرته على التكيف مع ندرة 
المياه وغير ذلك.

يقول المعلم ما يلي: لقد سمعنا ونحن نقرأ أن الحمار الوحشي يرث صفة الجلد المخطط. وهذه الخطوط تشتت نظر بعض 
الحشرات. ومن َثّمَ لن يتمكنوا من لدغ الحمار الوحشي؛ إذ إن هذه اللدغات ستصيب الحمار الوحشي باإلعياء. لذا فإن هذه 
الخطوط هي سبب من أسباب بقاء الحمار الوحشي. هل تستطيعون ذكر مثال يؤكد على أن الصفة الوراثية تساعد النبات أو 

الحيوان على البقاء؟

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت للتفكير قبل متابعة الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: تخصيص وقت التفكير للمحاولة ثم مشاركة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: سنقوم في كتاب التلميذ بالتركيز على صور الوالدين والصغار. سيقوم كل تلميذ مع زميل بتحديد الصفات 
الوراثية التي تنتقل من الوالدين إلى الصغار. بعد ذلك ستستعين بما تعرفه عن الكائنات الحية الستنتاج كيف أن بعض الصفات 
الوراثية تساهم في البقاء على قيد الحياة. تذكروا دائًما أن الكائنات الحية تحتاج إلى تلبية احتياجاتها األساسية من أجل البقاء 

على قيد الحياة. ما االحتياجات األساسية األخرى التي تحتاجها الكائنات الحية؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد االحتياجات األساسية.

يقول المعلم ما يلي: بالطبع، تحتاج الكائنات الحية إلى الهواء، والماء، والطعام، ومكان آمن للعيش. افتحوا كتاب التلميذ 
وانظروا إلى الصورة األولى. انتقلوا إلى صفحة "الصفات الوراثية وعالقتها بالبقاء."

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى الصفحة الصحيحة وقراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: يظهر في الصورة األولى قطيع من الزرافات. انظروا إلى الوالدين الصغار. ما الصفات الوراثية التي ورثها 
الصغار من الوالدين؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد الصفات الوراثية مثل طول الرقبة، أو األلوان، أو األرجل الطويلة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نركز على طول الرقبة. ما مدى أهمية هذه الصفة في البقاء؟ ماذا سيحدث إذا لم تنتقل هذه الصفة 
من الوالدين إلى الصغار؟

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة األفكار مع زميل.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء ثالثة أو أربعة تالميذ لمشاركة اإلجابات. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: 
التفكير الناقد.(

يقول المعلم ما يلي: تساعد هذه الصفة الزرافات على الوصول إلى الطعام. إذا لم تنتقل هذه الصفة إلى نسل الزرافات فإنه 
سيعاني من أجل البقاء. وأنتم تالحظون كل صورتين مًعا، فكروا كيف تساعد الصفة الوراثية في تلبية االحتياجات األساسية 

للكائنات الحية. سجلوا إجاباتكم على السطور أسفل الصور. ثم سنعود مًعا كمجموعة لمشاركة ما استنتجناه.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة الصفات الوراثية التي تساعد على البقاء على قيد الحياة وتدوين اإلجابات.

يقوم المعلم بما يلي: مراقبة عمل التالميذ ثم إعادة تجميع الفصل مرة أخرى. االستعداد الستدعاء ثالثة أو أربعة ثنائيات من التالميذ 
لمشاركة اإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: شكرا لكم على مناقشة اإلجابات مع زميل. لقد استمعت إلى إجابات بعض التالميذ الذين شاركوا بأفكارهم 
عن كيفية مساعدة الصفات الوراثية على البقاء.

التفكير الناقد

17الصف الثالث االبتدائي

ُّالفصل األول    أنماط التغير

انظر إلى الصور، وتعّرف الصفات الوراثية. ثم ناقش كيف تساعد هذه الصفات الوراثية في البقاء على قيد الحياة.

الصفات الوراثية وعالقتها بالبقاء
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يقوم المعلم بما يلي: استدعاء التالميذ في صورة ثنائيات لمشاركة استنتاجاتهم فيما يخص الصفات الوراثية لكل حيوان. جعل التالميذ 
يرفعون أيديهم إذا كانوا موافقين على اإلجابات المحددة أو رفعها عند رفضهم لهذه اإلجابات. تشجيع التالميذ على شرح استنتاجاتهم 

وما يوافقون عليه وما ال يوافقون عليه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة االستنتاجات مع باقي التالميذ.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 4. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن. اترك القليل من الوقت اإلضافي للختام ألنه يتضمن كتابة 

إجابة مختصرة.

يقول المعلم ما يلي: فكرتم اليوم في كيفية مساهمة الصفات الوراثية في بقاء الحيوان، كما تعلمنا أيًضا عن كيفية انتقال 
الصفات الوراثية من كال الوالدين. في كتاب التلميذ الخاص بكم، استخدموا فهمكم للصفات الوراثية لإلجابة عن األسئلة. 

انتقلوا إلى صفحة "أفكاري مدعومة بالدليل."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: الحظ الحيوانات البالغة، ثم انظر إلى نسلها. استخدم ما تعرفه عن الصفات 
الوراثية لإلجابة على األسئلة اآلتية.

يقوم المعلم بما يلي: مراقبة التالميذ أثناء عملهم. استخدم هذه المهمة كتقييم تكويني أو للتحقق من الفهم. كن مستعًدا لشرح فهم التلميذ 
غًدا إذا كان لدى التالميذ سوء فهم للصفات الموروثة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة عن األسئلة في كتاب التلميذ بصوٍت عاٍل.

19الصف الثالث االبتدائي

ُّالفصل األول    أنماط التغير

الحظ الحيوانات البالغة ونسلها، ثم انظر إلى نسلها. استخدم ما تعرفه عن الصفات الوراثية لإلجابة عن األسئلة 
اآلتية.

أفكاري والدليل عليها

2. هل ستتفاجأ إذا عرفت أن جميع أشبال الفهد لهم نفس الحجم والوزن عندما يكبرون؟ لماذا أو ِلَم ال؟

1. قارن بين الحيوانات البالغة ونسلها؛ عِبّر بأسلوبك عن سبب التشابه واالختالف فيما بينهما باستخدام ما تعرفه عن الصفات الوراثية. 

3. ما الصفة الوراثية المهمة لبقاء الفهد على قيد الحياة؟ لماذا؟
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نظرة عامة الدرس 4

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في درسنا السابق، تحدثنا عن الصفات الوراثية وكيف أن هذه الصفات مهمة للبقاء على قيد الحياة. في 
نهاية اليوم كتبتم رًدا على السؤال اآلتي: ما هي الصفات الوراثية التي ستكون مهمة لبقاء الفهود؟ ولماذا؟ التفتوا إلى زميل 

مجاور وشاركوا إجاباتكم.

يقوم المعلم بما يلي: يمكنك اختيار توزيع كتب التالميذ، حتى يتمكن التالميذ من الرجوع إلى إجاباتهم من اليوم السابق.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة اإلجابات التي كتبوها في اليوم السابق.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على التفكير في الصفات الوراثية المهمة في الحيوانات. تساعدها هذه الصفات الوراثية على 
البقاء على قيد الحياة في البيئة التي تعيش فيها. في الواقع، تعتمد هذه الحيوانات على صفاتها الجسدية للبقاء في البيئة. 

أتساءل، هل يتعين على البشر أيًضا االعتماد على الصفات الجسدية من أجل البقاء؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: يتمتع البشر بميزة خاصة عن العديد من الحيوانات. نعتمد على الصفات الجسدية التي تساعدنا على 
األكل، والتنفس، والهروب من الخطر، ولكن يمكننا أيًضا العمل على تغيير وتهيئة البيئة من حولنا. بعد الفيضانات التي تحدثنا 
عنها في محورنا األخير، بنى البشر حواجز جديدة لمنع الفيضانات، وقنوات أوسع، ومنازل جديدة لتحل محل تلك التي ُدمرت. 

شاركوا مع زميل مجاور األمثلة التي يمكنكم التفكير فيها حيث غّير البشر البيئة لتلبية احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء لجعل التالميذ يشاركون التعديالت المختلفة: بناء المنازل، وتطوير المزارع لزراعة الغذاء، 
واستخدام الموارد الطبيعية لتصميم المالبس، وبناء الجسور فوق األنهار، وما إلى ذلك.

يقول المعلم ما يلي: على عكس بعض الحيوانات الموجودة في مناطق معينة فقط، يعيش البشر في العديد من أنواع البيئات 
ا نفكر بعمق في السبب وراء ذلك. ما هي بعض المناخات التي تعلمنا  المختلفة الموجودة في جميع أنحاء الكوكب. واآلن هّيَ

عنها في وقت سابق من العام؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار متطوعين لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: تخيلوا أنكم تعيشون في جو حار طوال العام. ما الذي يمكنكم فعله للبقاء على قيد الحياة وتهيئة حياة 
مريحة؟ أخبروا الزميل المجاور شيًئا يمكنكم فعله في بيئة حارة جًدا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، يمكنكم الحصول على الماء من الحوض أو الينبوع عندما تشعرون بالعطش أو ارتداء مالبس 
فاتحة اللون. يعيش صديقنا رشاد في اإلسكندرية حيث يكون الجو غالًبا حاًرا ورطًبا. أتذكر أنه ال يحب الطقس الرطب. دعونا 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
شرح كيفية تكيف البشر في البيئات المختلفة.  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  

المهارات الحياتيةنواتج التعلّم

تعلَّم لتكون

المحاسبية:

تقديم تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:

التواصل اللفظي، والتواصل غير   
اللفظي.
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نفكر في كيفية تكيف رشاد مع العيش في هذه البيئة الحارة.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء لجعل التالميذ يشاركون الطرق التي يمكن من خاللها أن يظل الطقس حول رشاد لطيًفا. 
يجب أن يشمل ذلك أفكاًرا حول المالبس واألنشطة والمنازل )هياكل الظل، والنوافذ، والمراوح، وما إلى ذلك(.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم حول كيفية تكيف رشاد مع البيئة الحارة.

3. يقول المعلم ما يلي: هذه كلها أفكار رائعة للطرق التي يمكن أن يتكيف بها البشر مع البيئة التي يعيشون فيها. لقد قرأنا 
العديد من القصص هذا العام عن رشاد. لنكتب قصتنا الخاصة عن رشاد. لديكم خياران لقصتكم. الخيار األول هو كتابة قصة 
عن رشاد في يوم صيفي حار ورطب في اإلسكندرية. نعلم جميًعا الكثير عن التواجد في منطقة حارة؛ لذا يجب أن تكون لديكم 

أفكار جيدة لمساعدة رشاد. إذا كنتم تريدون تحدًيا إبداعًيا، فإن الخيار الثاني هو الكتابة عن زيارة رشاد لشمال أوروبا خالل فصل 
الشتاء. سيتطلب ذلك تخيل ما يشعر به رشاد وما يراه ويفعله للتغلب على البرد. في كلتا القصتين، ستكتبون عن كيفية تكيف 
رشاد مع البيئة وكذلك كيفية تهيئة البيئة المحيطة به من أجل البقاء أو الراحة. فكروا للحظة في القصة التي تريدون كتابتها.

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار أحد الخيارين لكتابة القصة.

يقول المعلم ما يلي: في البداية، دعونا نراجع كيف نكتب القصص. من يمكنه تسمية عناصر القصة التي نحتاج إلى تضمينها 
أثناء الكتابة؟ على سبيل المثال، ستحتوي جميع القصص على شخصية واحدة على األقل. وماذا بعد؟

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء التالميذ لمشاركة عناصر القصة: الشخصيات، والمكان والزمان، والمشكلة، والحل.

يقول المعلم ما يلي: نعم. نحتاج إلى التأكد من أن لدينا شخصيات في قصتنا، ومكاًنا وزماًنا واضحين، ومشكلة تحتاج 
رنا بالخطوات األربع في عملية الكتابة التي  شخصيتنا إلى حلها، وكيف حل البطل أو البطلة المشكلة. اآلن، من يستطيع أن يذّكِ

تعلمناها في الفصل الدراسي الماضي؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد الخطوات )التخطيط، والمسودة، والمراجعة، والنشر(.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، لنبدأ الخطوة األولى في عملية الكتابة، وهي التخطيط. انتقلوا إلى صفحة "التخطيط لقصتي."

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: استخدم مخطط األفكار لتخطيط قصتك.

يقول المعلم ما يلي: ستعملون مع زميل آخر على طرح أفكار لقصتكم. فكروا في الشخصيات التي تريدون تضمينها. هل ستكون 
زينة أو ياسمين جزًءا من القصة؟ ماذا ستفعل الشخصيات؟ كيف سيحل رشاد مشكلة الحر الشديد أو البرد الشديد؟ كيف سيكبر 

رشاد وتتغير قدراته على التعامل مع الطقس؟ في المخطط، ستكتبون أفكاركم لبداية قصتكم، وحبكتها، ونهايتها.

يقوم المعلم بما يلي: توفير وقت للتالميذ للتعاون في العصف الذهني والتخطيط. التجّول في أرجاء الفصل أثناء إكمال التالميذ للمخطط. 
اطلب من التالميذ أن يشرحوا كيف سُتظهر القصة طرق تكيف رشاد مع البيئة الحارة أو الباردة. إذا وجد التالميذ صعوبة في إيجاد 

المزيد من األفكار، فحثهم على طرح أسئلة حول ما قد يرتديه رشاد، والمكان الذي قد يقيم فيه )نوع المنزل(، واألنشطة التي قد يقوم بها.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون إلكمال صفحات تخطيط القصة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم التخطيط لقصتكم. الخطوة التالية في عملية الكتابة لدينا هي صياغة قصتنا. هذا يعني أننا 
سنكتب نسختنا األولى من القصة. بعد أن نفعل ذلك، سنتمكن من مشاركتها ومراجعتها لجعل قصتنا أفضل قبل نشر نسختنا 

النهائية. انتقلوا إلى الصفحة التالية بعنوان "المسودة األولى."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب مسودة أولى لقصتك عن رشاد.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل بشكل مستقل على تأليف قصة عن رشاد.

ملحوظة للمعلم: يجب على التالميذ إكمال كتابة القصة بشكل مستقل. إذا كنت ترغب في تقديم الدعم لهم، فاطلب من التالميذ إمالء األفكار 
شفهًيا للبداية والحبكة والنهاية قبل كتابة كل قسم. ُيمكنك تجزئة مهمة الكتابة للمساعدة في توجيه التالميذ الذين يحتاجون إلى مزيد من 

الدعم المنظم.

4. يقول المعلم ما يلي: مذهل، أنا فخور باجتهادكم جميًعا في العمل على المسودة األولى. اآلن سوف نشارك قصصنا في 
مجموعات صغيرة. سيقرأ شخص واحد قصته بينما يستمع التالميذ اآلخرون. عندما تنتهي القصة، سُيعبر كل مستمع إعجابه 

لزميله عن شيء في قصته، ويطرح عليه سؤااًل واحًدا لطلب التوضيح. إليك بعض أمثلة لبادئات أسئلة:
لماذا قام رشاد ب _______؟  
أتساءل أين  _______؟  
من كان يساعد رشاًدا؟  
يجب أن يساعد السؤال الذي يطرحه الكاتب على التفكير في تفاصيل جديدة للمساعدة في تحسين القصة.  

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة. راجع كيفية االستماع باحترام وطرح األسئلة. أثناء عمل التالميذ، ساعد في 
تسهيل طرح األسئلة. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: المحاسبية.

المحاسبية

النشرالمراجعةالمسودة الخطة

الشخصيات

الوقت والمكان

طرق التكيف مع البيئة
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استخدم مخطط األفكار لتخطيط قصتك.

التخطيط لقصتي

الدرس

4
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اكتب مسودة أولى لقصتك عن رشاد.

المسودة األولى



38 الفصل األول: أواط التغير

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب وتقديم التغذية الراجعة ألعضاء المجموعة.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة الثناء واألسئلة. نحن مستعدون اآلن لمراجعة كتاباتنا. فكروا في األسئلة التي طرحها 
عليكم أعضاء مجموعتكم. أين يمكنكم إضافة المزيد من التفاصيل في قصتكم؟ حددوا مكانين في قصتكم حيث يمكنكم إضافة 

التفاصيل لشرح ما يحدث. ثم تحققوا من كتابتكم للتأكد من أنكم استخدمتم عالمات الترقيم والكلمات الهجائية بشكل 
صحيح.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة السرد.

ملحوظة للمعلم: إذا كانت هذه هي المرة األولى التي يراجع فيها التالميذ عملهم، فقم بنمذجة كيفية إضافة التفاصيل وتصويب اإلمالء 
وعالمات الترقيم. سيقوم التالميذ بإعادة كتابة القصة النهائية بناًء على المراجعات.

5. يقول المعلم ما يلي: لقد قمنا اآلن بتخطيط وصياغة ومراجعة كتاباتنا. نحن مستعدون اآلن لنشر قصتنا النهائية. انتقلوا 
إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "النشر."

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اكتب قصتك من أجل النشر.

يقول المعلم ما يلي: يوجد في أعلى الصفحة سطر فارغ. قبل بدء الكتابة، عليكم أن تختاروا لقصتكم عنواًنا، ثم يمكنكم 
استخدام نسختكم بعد المراجعة كمرجع لكتابة مسودتكم النهائية.

يقوم التالميذ بما يلي: نشر القصص. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة الحياتية: التواصل(.

ملحوظة للمعلم: إذا كانت لديك إمكانية الوصول إلى بعض الوسائل التكنولوجية، فاطلب من التالميذ نشر القصص باستخدام برنامج 
كمبيوتر. قد يتطلب ذلك وقًتا إضافًيا خارج الفصل أو العمل مع مدرس آخر )مثل مدرس الكمبيوتر( لدعم استخدام التالميذ للتكنولوجيا. 
عندما ينتهي التالميذ، فكر في طريقة لمشاركة القصص وعرضها. يمكنك ربطها مًعا لتأليف كتب يتم تخزينها في الفصل الدراسي بحيث 

يمكن للتالميذ قراءتها بشكل مستقل. يمكنك أيًضا تمديد كتابة القصة للسماح للتالميذ بتصميم رسم توضيحي مصاحب للسرد.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد اجتهدنا اليوم لكتابة قصة لشرح كيف يتكيف الشخص مع البيئة. كتبنا عن خيارات المالبس، 
والمسكن، وخيارات أسلوب الحياة التي تتناسب مع البيئة. بعد كتابة ومشاركة قصصكم، أتساءل ما هي البيئة التي ستختارونها 

إذا كنتم ذاهبين في رحلة لمدة شهر. هل تفضلون تجربة رشاد في اإلسكندرية؟ أم تفضلون تجربة شمال أوروبا؟ شاركوا 
تفضيالتكم مع الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء أو المشاركة السريعة الختيار تالميذ للمشاركة في مجموعات.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع باقي التالميذ.

التواصل
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اكتب قصتك من أجل نشرها.

النشر
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نظرة عامة الدرس 5

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا في الدرس السابق عن الطرق التي يمكن أن يعيش بها البشر في بيئات مختلفة. كتبنا قصًصا 
أظهرت كيفية تكيف رشاد مع البيئة الحارة أو الباردة. شاركوا مع الزميل المجاور اختالًفا واحًدا تتذكرونه بين كيفية تأقلمه في 

القصتين.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى إجابات التالميذ. اختيار تلميذين لمشاركة إجاباتهم مع الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع زميل مجاور، ثم مع باقي الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع الكتب والصور، أو اصطحاب التالميذ إلى المكتبة إن أمكن.

2. يقول المعلم ما يلي: يمكننا كبشر االنتقال من بيئة إلى أخرى والتكيف عن طريق تغيير أنفسنا، مثل مالبسنا أو أنشطتنا. 
يمكننا كذلك التكيف عن طريق تغيير البيئة، مثل مثل زراعة األشجار للحفاظ على نقاء الهواء أو زراعة المحاصيل من أجل 

الغذاء. دعونا نوجه انتباهنا إلى النباتات. هل يمكن للنباتات االنتقال بين البيئات؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: ال يمكن للنباتات في الطبيعة االنتقال من بيئة إلى أخرى، ولكن قد يفكر تلميذ مبدع في أن نباتات المنزل يمكن 
"نقلها." إذا كانت هذه هي الحالة، فقم بتيسير المناقشة حول مدى تكيف نباتات المنزل مع االرتفاع الكبير في درجة الحرارة.

يقول المعلم ما يلي: في الطبيعة، تنمو النباتات في مكان واحد وال يمكنها التنقل. ومع ذلك، تنمو أنواع مختلفة من النباتات في 
كل موطن حول العالم. ال يمكن للنباتات ارتداء سترة عندما يكون الجو بارًدا أو السفر إلى مكان دافئ للعيش فيه. ما هي بعض 

الطرق التي تعتقدون أن النباتات يمكن أن تتكيف  بها في بيئات مختلفة؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عّدة تالميذ للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: هذه بعض األفكار الجيدة حول الطرق التي يمكن أن تتكيف بها النباتات مع بيئتها. اليوم سنلقي نظرة 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
شرح كيفية تكيف النباتات مع البيئة.  
االستعانة بمعلومات تاريخية لتتبع طرق تكيف   

زنابق المياه.

اجمع الصور، والكتب، والرسومات، واللوحات الفنية، واآلثار، 
والصور الفوتوغرافية للنباتات المختلفة، وخاصة لشجرة السنط 

وزنابق الماء.

صور لنباتات مختلفة، أو نباتات حقيقية، أو   التكّيف  
تحف على شكل نباتات، خاصًة شجرة السنط 

واللوتس األزرق )زنابق الماء(
كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التفكير الناقد:
التمييز بين مختلف الرؤى ووجهات النظر  
شرح طرق التفكير.  

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

احترام التنوع:
الحصول على وجهات نظر متعددة   

ومتنوعة واحترامها لتوسيع مدارك 
الفهم وتعميقها.
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فاحصة على نباتين محددين: شجرة السنط وزنابق الماء. هل رأيتم شجرة السنط من قبل؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم قد 
رأيتموها من قبل. أين تنمو أو ما هي البيئة التي تنمو فيها؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى ومشاركة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: هل رأيتم زنابق الماء من قبل؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا رأيتموها من قبل. أين تنمو زنابق الماء؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى ومشاركة األفكار.

3. يقول المعلم ما يلي: سنمارس مهارة مهمة اليوم: وهي االستماع إلى التفاصيل. سأقرأ لكم وصًفا، وسوف ترسمون ما أصفه. إذا 
كنتم قد رأيتم أحد هذه النباتات من قبل، فحاولوا أال ترسموا ما تتذكرونه فقط. استمعوا بعناية إلى الوصف وارسموا ما 

تسمعونه. ستقارنون رسوماتكم وسنرى ما إذا كنا قد رسمنا كل التفاصيل. سأعيد قراءة الوصف عدة مرات. من منكم يستطيع أن 
يلخص لزمالئه ما سنفعله؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار متطوع من التالميذ لوصف اإلرشادات لبقية الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: إعادة التأكيد على اإلرشادات لبقية الفصل.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. يبدو أنكم كنتم تستمعون جيًدا لما أقول. االستماع هو مهارة مهمة في المدرسة. ستساعدكم 
على فهم األفكار الجديدة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "شجرة السنط وزنابق الماء."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: في كل مربع، ارسم صورة لما يصفه المعلم.

يقول المعلم ما يلي: استمعوا جيًدا ألنني أقرأ بعض المعلومات عن شجرة السنط.

تتكيف شجرة السنط على النمو في الصحراء حيث اجلو احلار واجلاف. املشكلة الرئيسة التي تواجهها النباتات في الصحراء 
هي ندرة املياه، ولكن هذه الشجرة لها جذور طويلة جًدا تساعدها على الوصول إلى املياه العميقة حتت األرض. بينما ينقسم 

اجلذع القصير إلى جزأين أو ثالثة جذوع رئيسة فوق األرض مباشرة؛ وهذا يعني أن الشجرة تتمدد أفقًيا أن بداًل من أن تنمو إلى 
أعلى. تنمو أوراق الشجرة فقط في اجلزء العلوي من األغصان وتنتشر عرضًيا على شكل مظلة. تنمو أشواك طويلة بالفروع ملنع 

احليوانات من أكل األوراق.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة الوصف مرة أو مرتين أخريين بينما ينهي التالميذ رسوماتهم.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، قارنوا رسمتكم برسمة الزميل المجاور. هل قمتم بتضمين كل التفاصيل المهمة؟ ما أوجه التشابه 
واالختالف بينهما؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الرسومات مع الزميل المجاور  وتحليل التشابه واالختالفات.

يقوم المعلم بما يلي: عرض صورة لشجرة السنط على التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: هذه شجرة السنط. إلى أي درجة تتشابه مع رسمتكم؟ وكيف تختلف؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: بعد ذلك، استمعوا جيًدا ألنني سأقرأ معلومات عن زنابق الماء.

تنمو زنابق املاء في املياه العذبة، كاألنهار. ولها أوراق مستديرة كبيرة تطفو على املاء وتساعدها على جذب ضوء الشمس. واجلزء 
العلوي من الورقة شمعي ملنع امتصاص املاء. يحتوي اجلانب السفلي من الورقة على أشواك حلمايتها من األسماك والكائنات 
األخرى التي تريد أكلها. زنابق املاء لها سيقان طويلة ومرنة وتثبت النبات في الوحل في قاع املاء. تتشكل بتالت الزهور الكبيرة 

وامللونة على هيئة املثلثات أو األقواس املستديرة. تتفتح األزهار لبضع ساعات فقط كل يوم.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة الوصف مرة أو مرتين أخريين بينما ينهي التالميذ رسوماتهم.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، قارنوا رسمتكم برسمة الزميل المجاور. هل قمتم بتضمين كل التفاصيل المهمة؟ ما أوجه التشابه 
واالختالف بينهما؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الرسومات مع الزميل المجاور  وتحليل التشابه واالختالفات.

يقوم المعلم بما يلي: عرض صورة لزنابق الماء على التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: هذه هي زنابق الماء. إلى أي درجة تتشابه مع رسمتكم؟ وكيف تختلف؟
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في كل مستطيل، ارسم صورة لما يصفه معلمك.

شجرة السنط وزهرة اللوتس

شجرة السنط

زهرة اللوتس

الدرس

5
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يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة الحياتية: التفكير 
الناقد.(

يقول المعلم ما يلي: لقد استمعنا للتو إلى أوصاف سمات هذين النباتين. بناًء على رسمتكم وما تتذكرونه من األوصاف، التفتوا 
إلى الزميل المجاور وأخبروه بالصفات التي تساعد شجرة السنط وزهرة اللوتس على البقاء في بيئاتهم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

4. يقول المعلم ما يلي: هل تعلم أن شجرة السنط وزنابق الماء من النباتات المهمة جًدا في مصر؟ لقد ُوجدت بكثرة في األعمال 
الفنية المصرية منذ آالف السنين - من العصور القديمة. دعونا نتعرف أكثر عن سبب أهمية هذه النباتات وتميزها في مصر 

القديمة ونرى كيف يقارن ذلك باليوم. كيف يمكن أن نعلم المزيد عن شجرة السنط وزنابق الماء في العصور القديمة؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عّدة تالميذ للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لديكم بعض األفكار الرائعة. يمكننا االستعانة بالمعلومات التاريخية الكتشاف أصل زنابق المياه في مصر. 
ومن بين مصادر المعلومات التاريخية الكتاب المدرسي، أو الرسومات، أو اللوحات الفنية، أو التحف الفنية. إذا كنا نرغب في أن 

نعرف كيف تبدو هذه النباتات اليوم، فال بد من إضافة مقاالت إخبارية وصور فوتوغرافية إلى مصادر المعلومات. افتحوا كتاب 
التلميذ على صفحة "تحليل المعلومات التاريخية."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استخدم المعلومات التاريخية لوصف زهرة اللوتس.

يقول المعلم ما يلي: وتحتوي هذه الصفحات على أربعة أنواع من مصادر التعلم عن زنابق المياه على مر التاريخ وحتى يومنا 
هذا. اطلعوا على كل مصدر من هذه المصادر مع محاولة معرفة نوع المعلومات التي ستحصلون عليها من هذه المصادر. أجيبوا 

عن السؤال األول فقط بجانب كل صورة. تذكروا أننا نبحث عن معلومات عن الزهور نفسها إلى جانب أهميتها لقدماء المصريين. 
سجلوا أفكاركم بجانب كل صورة.

ملحوظة للمعلم: ال بد من قراءة النص من مقتطفات الكتاب المدرسي بصوت عاٍل للفصل ثم مناقشة المعلومات المستنتجة من الصورة 
لنمذجة تجربة التعلم لتالميذ. إذا أراد التالميذ معرفة المزيد عن رمزية زهرة اللوتس، فال تترد في الشرح وتقديم معلومات إضافية.

يقوم التالميذ بما يلي: االطالع على المصادر المتعددة وتسجيل ما توصلوا إليه من معلومات عن زنابق الماء.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء الفصل ومساعدة التالميذ عند الحاجة. تشجيع التالميذ على طرح األسئلة. في رأيكم ما الهدف من 
هذه المصادر؟ ما شعوركم تجاهها؟ سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: التفكير الناقد.

يقول المعلم ما يلي: عند تعرف معلومات جديدة، فإن التفكير في أصل المعلومة يساعد على تحديد نوع المعلومة التي نحصل 
عليها. لقد تعرفنا على المقصود بكلمة أصل. في رأيكم، ما المقصود بهذه الكلمة في هذا السياق؟ ماذا أقصد بكلمة أصل مصدر 

المعلومات؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: جيد. يتمثل أصل المصدر في المؤلف أو الصانع. انظروا إلى السؤال الثاني. ولنفكر هنا في المؤلفين 
المحتملين لكل مصدر. سجلوا أفكاركم ثم قوموا بمشاركتها مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: النظر في أصل كل مصدر، ثم مناقشة ذلك مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في استخدام مهارات التفكير لتخيل أصل كل مصدر. لنناقش مًعا ما أهمية أصل المصدر؟ انظروا 
إلى هذا العمل الفني في نهاية الصفحة األولى. إذا كنت أرغب في معرفة شكل زنابق المياه، حتى أستطيع أن ُأهدي صديقي 

واحدة منها، فهل سيساعدني هذا المصدر؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: قد ال يساعدني هذا المصدر كثيًرا؛ ألن الفنان استخدم نمًطا متكرًرا إلظهار جمال زنابق المياه وأهميتها. 
لذا فإن هدف الفنان هنا ليس رسم شكل مشابه تماًما لزنابق المياه في الحقيقة. دعونا نفكر في الغرض من المصادر األخرى. 

إذا كنتم ترغبون في معرفة شكل زنابق المياه بالضبط، فما المصدر الذي سيساعدكم على ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم. )ستعطي هذه المحادثة فرصة للتالميذ للتدرب على المهارات الحياتية: احترام التنوع(.

يقول المعلم ما يلي: ماذا لو كنت أرغب في دراسة تأثير زنابق المياه في ثقافة الشعب وفي الفن؟

التفكير الناقد

التفكير الناقد

احترام التنوع
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استخدم المعلومات التاريخية لوصف زهرة اللوتس.

تحليل المعلومات التاريخية

 زهرة اللوتس )زنبق الماء( في مصر القديمة

في الكتابات الهيروغليفية، نجد أن زهرة اللوتس )زنبق الماء( شائعة في األعمال 
أزهارها  تتفتح  حيث  الموت،  بعد  للبعث  اللوتس  زهرة  ترمز  القديمة.  المصرية 
اللوتس  القدماء زهرة  المصريون  الليل. ربط  قدوم  وتقفل مع  الشمس  بزوغ  مع 
بالشمس، والتي تختفي أيًضا في الليل لتعاود الظهور في الصباح. لذلك جاءت 

زهرة اللوتس لترمز إلى الشمس وخلق اإلنسان. 

ماذا تتعلم عن زهرة اللوتس من هذا الكتاب؟

ماذا تتعلم عن زهرة اللوتس من هذا العمل الفني؟

برأيك، من ابتكر هذه اللوحة؟

برأيك، من ابتكر هذه اللوحة؟
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: ماذا عن الكتاب المدرسي ونمط الفنان؟ هل بإمكانكم تخيل سبب استخدامكم لهذه المصادر؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل اليوم في التفكير بجدية في مصادر المعلومات. عند االطالع على المعلومات التاريخية، ال 
بد أن نكون على دراية بمؤلفها وهدفه؛ حتى يتسنى لنا معرفة نوع المعلومات التي ُتقدم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد اكتشفنا طرًقا يمكن أن تتكيف بها النباتات على بيئاتها اليوم. كما اطلعنا على المعلومات التاريخية 
للمقارنة بين ما نعرفه عن زنابق المياه اليوم وزنابق المياه في الماضي. ما المعلومات األخرى التي قد تساعدنا في تتبع أصل 

زنابق المياه في مصر؟ قم بمشاركة األفكار مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.
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نظرة عامة الدرس 6

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في الدروس السابقة عن كيفية تكيف النباتات والبشر مع البيئات المختلفة. لقد تعلمنا أنه 
يسهل لدى البشر التكيف مع تغير البيئات بخالف النباتات. التفتوا إلى زميل مجاور ثم أخبروه لماذا تعتقدون ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: المناقشة مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: إن الحيوانات والنباتات تختلف عن البشر في كونها تتكيف بشكل بطيء مع تغير البيئات، فقد يستغرق ذلك 
مئات أو آالًفا أو حتى مئات اآلالف من السنين. ال يستغرق البشر وقًتا طوياًل في التكيف مع التغيرات؛ إذ إننا كبشر قادرون على 
تكييف أفعالنا بما يتماشى مع ظروف البيئة المحيطة بنا. إذا كنتم تعيشون في المناطق القطبية، فكيف تتكيفون مع الطقس 

المختلف تماًما عن مصر؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
المشاركة في النشاط العملي لفهم إحدى طرق   

التكيف بشكل أفضل.
شرح كيفية تكيف الحيوانات في البيئة.  
التفكير في النص المعلوماتي وإضافة تعليقات   

توضيحية له.

إذا كانت هناك مواد متوفرة حتى يتمكن التلميذ من 
االستكشاف أو يتمكن المعلم من عمل عرض توضيحي، فال بد 

من إحضار عدد مناسب من األكياس سلًفا. ستحتاج كل 
مجموعة إلى كيسين. امأل نصف كيس بالستيكي بدهن نباتي 
لكل مجموعة. خذ كيًسا بالستيكّيًا آخر وقم بقلبه بحيث يكون 
الجزء الداخلي من الخارج والجزء الخارجي من الداخل. قم 

بوضعه داخل الكيس الذي يحتوي نصفه على دهن نباتي ثم قم 
بربطهما مًعا. )بإمكانك كذلك لصق األكياس مًعا( مما سيسمح 

للتلميذ بوضع يديه في كيس بالستيكي من طبقتين حتى ال 
تلمس يديه الدهن بشكل مباشر. أما الكيس البالستيكي الثالث، 

فال يتطلب أي تحضير. قم بملء الدلو أو الوعاء

أقالم رصاص ملونة  
ورق مخططات  
أقالم تحديد  
كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
لكل مجموعة أو كعرض   

توضيحي:
ثالثة أكياس بالستيكية يسهل   

غلقها بحجم لتر أو جالون
وعاء أو دلو كبير  
ماء  
ثلج  
دهون نباتية صلبة  
اثنان من المقياس الحراري  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

حل المشكالت:
تجميع البيانات المتعلقة بالمشكلة.  

تعلَّم لتكون

التواصل:
التواصل اللفظي والتواصل غير   

اللفظي.
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يقول المعلم ما يلي: بالطبع، سترتدون مالبس تساعدكم على الشعور بالدفء، وستتخذون مأوى، وستصنعون قوارب لتتحركوا في 
المياه بداًل من اللجوء إلى السباحة في المياه. هل تستطيع الحيوانات القيام بذلك؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: تتمتع الكائنات الحية بخصائص أو أوجه تكيف تساعدها على البقاء في بيئاتها. تستطيع الكائنات الحية 
التكيف إذا كانت مولودة بصفات تساعدها على البقاء والتكاثر. مثال، الفراء األبيض والكثيف هو صورة من صور التكيف لدى 

الدب القطبي. فهو يساعدها على الشعور دائًما بالدفء في موطنها القطبي البارد. كما أن هذا الفراء يساعد الدب القطبي على 
االختفاء بين الثلوج، ومن ثم القدرة على االنقضاض على فريسته.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: دعونا نكتشف صورة أخرى من صور التكيف في الحيوانات القطبية التي ُتساعدهم على الشعور بالدفء 
دائًما. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أهمية الدهون"

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكمل التجربة، ودّون بياناتك، وأجب عن األسئلة.

ملحوظة للمعلم: في حال توفر المواد، أعِط فرصة للتالميذ إلجراء هذه التجربة. وإذا لم تكن متوفرة، فقم باستدعاء كل صف من التالميذ 
ليجرب ويشعر بنفسه بالفرق بين األكياس. اطلب من التالميذ تدوين درجة حرارة كل كيس وتسجيل درجات الحرارة على ورق مخطط كبير 
للتالميذ لتسجيلها في كتاب التلميذ. تأكد من عامل السالمة في الفصل: امسح السوائل التي تقع على األرض، وتعامل مع مقاييس الحرارة 

بكل حرص، وتجنب أال تمس الدهون المالبس. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: حل المشكالت.

يقول المعلم ما يلي: تعمل الدببة القطبية على الحفاظ على ثبات درجة حرارة أجسامها. فهي تتمتع بطبقات من الدهون 
والدهون. والدهون هي أنسجة دهنية كثيفة محاطة باألوعية الدموية. دعونا نكتشف كيف تمثل الدهون صورة من صور التكيف 

التي تساعد الدب القطبي على البقاء في القطب الشمالي. وبينما أقرأ اإلرشادات، أكملوا التجربة.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة اإلرشادات بصوت عاٍل والتوقف مؤقًتا حتى يستطيع التلميذ أن يكمل كل جزء.

يقول المعلم ما يلي: ضع إحدى يديك في كيس بالستيكي فارغ واألخرى في كيس بالستيكي مزدوج الطبقات يحتوي على دهون. 
ضع كلتا يديك المغطاة بالكيسين في ماء مثلج لبضع ثواٍن.

يقوم التالميذ بما يلي: تبادل األدوار في إكمال اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: صف الشعور داخل كل كيس. هل الشعور هو نفسه أم مختلف؟ وكيف؟ سجلوا اإلجابات.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل اإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: قوموا باستخدام مقياس الحرارة لتسجيل درجة حرارة كل كيس وهي داخل الماء المثلج.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل درجات الحرارة.

يقول المعلم ما يلي: هل تدعم البيانات التي جمعتها ما الحظتموه عندما وضعتم أيديكم في األكياس؟ وضحوا أفكاركم.

يقوم التالميذ بما يلي: تدوين إجاباتهم مع الشرح.

يقول المعلم ما يلي: دعونا ننظف ونعيد المواد قبل أن نستكمل.

يقوم المعلم بما يلي: تجميع األكياس البالستيكية وإفراغ الماء والثلج في حوض أو دلو أكبر. مسح أي ماء مسكوب.

ملحوظة للمعلم: أكياس بالستيكية تحتوي على دهون يمكن تجميدها وإعادة استخدامها في فصل آخر.

يقوم التالميذ بما يلي: المساعدة في النظافة.

3. يقول المعلم ما يلي: شكًرا على مساعدتكم في التنظيف. انتقلوا إلى صفحة "أهمية الدهون" سنتعّرف اليوم المزيد عن 
الدهون من هذا النص. وأثناء القراءة، سنقوم بالتدرب على التفكير في المعلومات التي تقابلنا. أنصتوا أثناء قراءتي للتعليمات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أثناء قراءة النص المعلوماتي، استخدم األلوان التالية للتأمل في تعلمك. حدد 
األجزاء التي يمكنك شرحها لشخص آخر باللون األزرق. إذا كان هناك شيء ال تزال تحتار بشأنه، فحدده 

باللون األحمر. استخدم اللون األخضر لتمييز شيء جديد أو مثير تعلمته.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام األلوان لوضع عالمات توضيحية أثناء القراءة. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على 
المهارة الحياتية: التواصل.(

حل المشكالت

التواصل

27الصف الثالث االبتدائي

ُّالفصل األول    أنماط التغير

أكمل التجربة، ودّون بياناتك، وأجب عن األسئلة.

الدهون

الدرس

6

الخطوات: 

1. ضع إحدى يديك في كيس بالستيك فارغ واألخرى في كيس بالستيك ذي طبقتين بينهما دهن نباتي. 

2. ضع كلتا يديك بالكيسين في ماء مثلج لبضع ثواٍن. 

ل مالحظاتك. 3. هل تشعر يداك بنفس الشعور، أم يوجد اختالف حسب كل كيس؟ سّجِ

4. قس درجة حرارة الجزء الداخلي لكل كيس عن طريق وضع رأس الترمومتر في أسفل كل كيس، واحًدا تلو اآلخر. انتظر بضع دقائق وسجل درجة 
الحرارة. كرر نفس الخطوة مع الكيس اآلخر.

مالحظات:

29الصف الثالث االبتدائي

ُّالفصل األول    أنماط التغير

أثناء قراءة النص، تأمل فيما تعلمته. استخدم اللون األزرق لتحديد األجزاء التي يمكنك شرحها لشخص آخر، 
واللون األحمر لتحديد ما ال تفهمه ، واللون األخضر لتحديد شيء جديد أو مثير تعلمته.

أهمية الدهون

عندما تشعر بالبرودة، تنتقل الحرارة من جسمك إلى البيئة، وعندما تضع يدك في 
كيس به دهون ثم في الماء المثلج، تظل يدك دافئة. من المحتمل أال تشعر بالماء 
البارد الُمثلج في الوعاء؛ هذا ألن حرارة يديك تنتقل ببطء إلى الدهون. عندما تضع 
يدك في الكيس الفارغ ثم في الماء، تشعر بالبرودة على الفور؛ ألن حرارة يدك تنتقل 

بسرعة إلى الماء المثلج. 

قد يفقد الحيوان الذي ال يملك طبقة عازلة من الدهون، أو الجلد، أو الفراء، الكثير 
من الحرارة. وإذا انخفضت درجة حرارة جسم الحيوان بشكل كبير، فلن يتمكن 
من الحركة والعيش بشكل طبيعي لذا فالدهون والشحوم مهمة جًدا للحيوانات في 

جميع أنحاء العالم.

تكيفت أجسام الحيوانات في المناطق ذات المناخ البارد على مدار أجيال عديدة. قد تكون للحيوانات التي تعيش في مناخ بارد طرق أخرى للتكّيف 
أيًضا. يمكن لبعضها أن يرتجف لالحتفاظ بعضالته دافئة، والبعض يرفرف بريشه ليحتفظ بالهواء الدافئ بالقرب من الجسم. وبعض الحيوانات لديها 

أيًضا فراء كثيف وطبقات إضافية من الدهون العازلة؛ لذلك يحتفظ الجسم بالحرارة.

في النشاط العملي السابق، ُيستخدم الدهن النباتي لتمثيل الدهن في جسم اإلنسان. الدهن النباتي عبارة عن دهون صلبة في درجة حرارة الحجرة 
العادية، مثل الدهون األخرى؛ لذا فهو ُيمثل عازاًل رائًعا يبطئ انتقال حركة الحرارة. 
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ملحوظة للمعلم: نظًرا ألن النص يحتوي على كلمات غير مألوفة، فاألفضل أن تقرأ النص المعلوماتي بصوت عاٍل وذلك وفًقا الحتياجات 
تالميذك.

يقول المعلم ما يلي: شاركوا ما وضعتموه من عالمات توضيحية في النص المعلوماتي مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

4. يقول المعلم ما يلي: أصبحتم تجيدون القراءة. قد ترغبون في أن تتحدثوا مع أسرتكم عن تجربتنا اليوم. إذا سأل أحد 
الوالدين لماذا هناك يد باردة أكثر من األخرى، فكيف ستجيبون عن هذا التساؤل؟ التفتوا إلى الزميل المجاور وجربوا أن 

توضحوا ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على شرح الظاهرة العلمية التي قابلناها في التجربة.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن صور التكيف لم تحدث بشكل مباشر. يذهب الدب البني إلى الشمال بحًثا عن الطعام. على مدى 
فترة طويلة من الزمن، استطاعت الدببة ذات الفراء فاتح اللون التكاثر بشكل أكثر من الدببة ذات الفراء داكن اللون، وفي النهاية 

أصبحت كل الدببة في القطب الشمالي ذات الفراء فاتح اللون. ونفس الطريقة مع الدهون. وما ذكرناه هو صورة من صور التكيف 
التي تطورت على مدى فترة زمنية طويلة حتى تساعد الدببة على البقاء في البيئة القاسية والباردة. دعونا نقوم بـ مشاركة سريعة 

لشرح بعض الطرق التي قد يتكيف بها بعض الحيوانات في البيئة المحيطة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة كيفية تكيف الحيوانات في البيئات المختلفة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: من المهم أن تتعلموا طريقة تكيف النباتات والحيوانات مع البيئة؛ ألن البشر يغيرون الظروف البيئية على 
ر. على سبيل  سطح األرض، ومن َثّمَ فإن العديد من النباتات والحيوانات معرضة لخطر عدم قدرتها على التكيف مع هذا التغّيُ
المثال، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي إلى ذوبان الجليد، وبالتالي تغير ظروف بيئة الدببة القطبية. إذا كنت 

تعيش في القطب الشمالي ثم تغيرت ظروف الطقس هناك وأصبح أكثر دفًئا وذاب الجليد، فكيف يمكن التكيف؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: نعم، يمكنك ارتداء مالبس أخف أو صنع قوارب للتنقل عبر المساحات الواسعة من المياه بين األغطية 
الجليدية. إذا ذاب الجليد وانتقلت المياه إلى التربة، فيمكنك أن تزرع محاصيل ألكلها. هل تستطيع الدببة القطبية التكيف بأي 

من هذه الطرق؟ لماذا وِلَم ال؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.
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نظرة عامة الدرس 7

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا في الدرس السابق كيف أن التكيف يساهم في بقاء الحيوان في منطقة معينة. من يود أن يشاركنا 
بأي شيء يتذكره عن التجربة؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ متطوعين لتلخيص ما تعلموه.

يقوم التالميذ بما يلي: وصف التجربة الخاصة بالدهون.

2. يقول المعلم ما يلي: واليوم سنكمل مناقشة كيفية تكيف الحيوانات مع بيئات معينة حتى نتمكن من تصميم منقار أفضل 
للطيور لمشروعنا "شارك." سنتعلم تحليل تكيف البيئة التي تستخدمها الكائنات الحية لتظل في مأمن من الحيوانات 

ي؟ المفترسة. هل سبق ألحدكم سماع كلمة تخّفِ

ي. يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما يعرفونه عن التخّفِ

ي هو طريقة االندماج مع البيئة باستخدام األلوان أو األشكال. وهذا االندماج يحمي الحيوان من  يقول المعلم ما يلي: التخّفِ
ي يتطور بمرور الوقت. ومثال على ذلك، الفراشة المفلفلة في لندن  الحيوانات المفترسة. إن التكيف مع البيئة باستخدام التخّفِ

في القرن التاسع عشر. هناك فراشة مفلفلة ذات لون فاتح وعثة ذات لون داكن في نفس الوقت، ولكن معظمها ذات ألوان فاتحة. 
من السهل رؤية الفراشة المفلفلة ذات اللون الداكن على لحاء األشجار فاتح اللون. تغيرت البيئة في لندن نتيجة لنشاط 

اإلنسان. كان الناس يحرقون الفحم؛ مما تسبب في تلوث لحاء األشجار بالسخام. في رأيكم ما الذي حدث للفراشات ذات األلوان 
الفاتحة؟ في رأيكم ما الذي حدث للعثث ذات اللون الداكن؟

يقوم التالميذ بما يلي: توقع نتيجة ما حدث للعثث باختالف ألوانها.

يقول المعلم ما يلي: بالطبع، عند تغير لحاء األشجار استطاعت الفراشات ذات اللون الداكن البقاء. برأيكم، ما الذي سيحدث 
بعد ذلك؟

ع ما الذي سيحدث بحسب ما فهموه عن الصفات الوراثية على أنها تعد سبياًل للبقاء. يقوم التالميذ بما يلي: محاولة توّقُ

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ متطوعين لمشاركة توقعاتهم قبل المتابعة.

يقول المعلم ما يلي: تنقل العثث ذات اللون الداكن هذه الصفة إلى النسل. لذا فإن اللون يعد من الصفات الوراثية التي تنتقل 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
شرح الغرض من قيام بعض الكائنات الحية   

ي. بالتخّفِ
ي.   مالحظة بيئة البتكار أسلوب جديد للتخّفِ

االستعداد للخروج بالتالميذ خارج الفصل. إذا كان الخروج 
بالتالميذ غير متاح، فقم بابتكار بيئة طبيعية مدرسية داخل 
الفصل أو المبنى. قم بتجهيز ثالثة أو أربعة مواقع للتالميذ 
لتساعدهم على مالحظتها. ومن بين هذه المواقع: الملعب، 

والملعب العشبي، ومنطقة الفناء، والفصول الدراسية، وصندوق 
الرمل.

ي   أقالم تحديد  التخّفِ
أقالم تلوين  
صمغ  
كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعمل

صنع القرار:
تحديد النتائج والنتائج المتوقعة.  
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من الوالدين إلى الصغار. وبمرور الوقت، تكون صفة اللون الداكن في العثث سبًبا في بقائها، ومن َثّمَ أصبحت العثث ذات اللون 
ي في األلوان التي تتميز به ساعدها على التكيف مع  الداكن أكثر. واستطاعت العثث التكيف مع البيئة الجديدة. إن عامل التخّفِ

ي في بيئتنا؟ ألوان البيئة الجديدة. هل سبق أن رأيتم حيواًنا يقوم بعمل تخّفِ

ي. يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ للمشاركة بمثال عن التخّفِ

ي. يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أمثلة أو تجربة عن التخّفِ

ي يساعد على  3. يقول المعلم ما يلي: دعونا ننظر إلى بعض األمثلة الحقيقية من الحياة لمساعدتنا على معرفة كيف أن التخّفِ
ي  حماية الحيوان من الحيوانات المفترسة أو يساعد الحيوان على التسلل واالنقضاض على الفريسة. انتقلوا إلى صفحة "التخّفِ

عند الحيوانات."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ضع دائرة حول الحيوانات التي تتخفى في كل صورة، ثم اشرح في جملة طرق 
ي في البقاء على قيد الحياة. مساعدة التخّفِ

يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالميذ بالعمل بشكل مستقل لمالحظة الحيوان وتحديد مكانه. قبل التدوين، يمكن للتالميذ مشاركة األفكار 
ي. مع زميل مجاور. يجب على التالميذ تطبيق ما فهموه عن احتياجات الحيوان األساسية والموطن في شرح أهمية التخّفِ

ي. يقوم التالميذ بما يلي: تحديد أماكن الحيوانات في كل صورة، ثم كتابة شرح عن التخّفِ

فه عن البيئات المختلفة. سنقوم بمالحظة المناطق حول  4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. واآلن لنَر ما نستطيع تعّرُ
المدرسة، ثم سنقوم بالبحث عن الخصائص التي تتميز بها هذه المناطق أو المواطن ثم نصمم حيواًنا يمكنه االختباء هناك. 

سنقوم بإخفاء الحيوان بناًء على البيئة التي نختارها، وسيقوم تالميذ آخرون بمحاولة البحث عن هذا الحيوان. سنرى ما إذا كان 
ي في البيئة، أم أن األمر صعب تنفيذه. سنبدأ بمالحظة ]اسم ثالث مناطق ستالحظونها[. يمكننا  من السهل للحيوان التخّفِ

تدوين مالحظات عن كل موطن في كتاب التلميذ. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "حول مدرستي." ثم ابدأوا بملء اسم كل 
مكان سنالحظه داخل هذا المربع.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: دّون خصائص كل بيئة طبيعية.

يقوم المعلم بما يلي: االنتقال نحو كل موقع سبق تحديده. يجب أن تكون المواقع قريبة من بعضها البعض إن أمكن. تشجيع التالميذ ان 
يتوقفوا ليشاركوا بمالحظاتهم عن كل موقع. تخصيص وقت للتالميذ لتسجيل أهم المعلومات التي ستساعدهم على تصميم حيوان جديد. 

وهذا يشمل األلوان واألنماط المالحظة. عند العودة إلى الفصل، قم بتقسيم التالميذ بالتساوي على الثالث مواقع.

5. يقول المعلم ما يلي: كما الحظنا الموطن، سيقوم كل تلميذ بتصميم طائر لالختفاء في الموطن. انتقلوا إلى الصفحة 
ي." التالية بعنوان "محاكاة التخّفِ

ي لمساعدة الطائر على االندماج في بيئته الطبيعية  يقرأ المعلم بصوت عاٍل: صمم إحدى طرق التخّفِ
المحددة. قص صورة الطائر عند االنتهاء.

يقول المعلم ما يلي: سيقوم كل تلميذ بتصميم طائر. بمجرد أن ينتهي الجميع، سنعود إلى كل موطن إلخفاء طيورنا ونأخذ 
دورنا في البحث عن كل طائر مختفي. ما الخصائص المهمة التي يجب مراعاتها أثناء تصميم الطيور؟ كيف ستقومون بإخفاء 

طائركم؟

ي. يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم عن التخّفِ

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص 10 دقائق للتالميذ لتمويه )إخفاء( الطيور. بينما يعمل التالميذ، قم بتشجيعهم على تعّرُف سبب استخدامهم 
أللوان أو أشكال محددة، وما الموطن الذي اختاروه ليضعوا فيه الطيور.

ي. دعونا نصنف مجموعتنا  6. يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن أصبح كل منا معه طائر، أصبحنا مستعدين الختبار التخّفِ
حتى نستطيع إعطاء تعليمات واضحة. ]حدد حرًفا لكل مجموعة: المجموعة أ، والمجموعة ب، والمجموعة ج[ ستخفي مجموعة 
واحدة الطيور، ثم تبحث مجموعة أخرى عن الطيور المموهة. سنتابع مًعا المدة المستغرقة لكل مجموعة للبحث عن الطيور، ثم 

ي فيها أفضل وأيها كان أصعب. سنقوم بمقارنة ما الحظناه، أي الَمواطن كان التخّفِ

يقوم المعلم بما يلي: أخذ الفصل إلى كل موقع. تكليف المجموعة أ بإخفاء الطيور في الموطن األول، ثم بعد ذلك ُتكلف المجموعة ب بتحديد 
أماكن كل الطيور. بعد ذلك، تقوم المجموعة ب بإخفاء الطيور بينما تقوم المجموعة ج بالبحث. وأخيًرا، ُتكلف المجموعة ج بإخفاء الطيور 

وتقوم المجموعة أ بالبحث عنها. سنستخدم ساعة التوقيت أو المؤقت لمتابعة المدة المستغرقة لكل مجموعة في البحث عن الطيور. بعد 
االنتهاء من النشاط، يعود كل التالميذ إلى فصلهم مرة أخرى.

ملحوظة للمعلم: يمكنك دمج الرياضيات في تجربة التعلم أثناء مقارنتك بين الفترات المستغرقة. يمكن للتالميذ تحديد أكبر وأقل مدة 
مستغرقة، واستخدام الطرح، لتحديد المدة التي يستغرقها البحث عن الطيور في موطن واحد مقارنة باآلخر.

يقوم المعلم بما يلي: عرض بيانات الوقت لكل اختبار أمام الفصل.

الصف الثالث االبتدائي 30
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ضع دائرة حول الحيوانات التي تتخفى في كل صورة، ثم اشرح في جملة كيف ساعدها التخفي في البقاء على قيد 
الحياة.

هل تراني؟

الدرس

7

الخصائصالمكان

31الصف الثالث االبتدائي
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دّون خصائص كل بيئة طبيعية.

مدرستي

33الصف الثالث االبتدائي
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صمم إحدى طرق التخفي لمساعدة الطائر على االندماج في بيئته الطبيعية المحددة. ثم قص صورة الطائر عند االنتهاء.

محاكاة التخفي
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ي والبحث عن الحيوانات المفترسة. بالنظر إلى بيانات الوقت التي جمعناها، ما أسهل  يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في التخّفِ
موطن تمكنا فيه من العثور على الطيور؟ أيها كان األصعب في البحث عن الطيور؟ لماذا تعتقدون ذلك؟ التفتوا إلى زميل مجاور 

وشاركوا معه األفكار.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة االستنتاجات من النشاط مع زميل. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة الحياتية: 
التعاون(.

ي في بعض المواطن الطبيعية مقارنة بمواطن طبيعية أخرى. فكروا في  يقول المعلم ما يلي: يسهل على الحيوانات التخّفِ
الموطن الذي صنعناه والطيور التي صممتها كل مجموعة. أي الطيور تستطيع البقاء بصورة أفضل؟ لماذا؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ أو اثنين من كل مجموعة لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

ي  ي على البقاء وكيف يتطور هذا التخّفِ يقول المعلم ما يلي: اليوم اكتشفنا مًعا ثم شرحنا كيف يساعد التكيف في صورة التخّفِ
بمرور الوقت. دعونا ُنطبق ما تعلمناه في سياق جديد. استمعوا إلى هذه القصة:

ذهب بعض التالميذ إلى ضفاف نهر النيل للبحث عن الحيوانات ويريدون البحث عن 10 حيوانات مختلفة ولكنهم رأوا حيوانين 
فقط: طائًرا يمشي على ضفاف النهر في الطين، وسمكة سوداء تعوم في مياه نظيفة. كانوا يأملون في العثور على الثعابين 

والجراد وربما حتى التمساح.

لماذا كان من السهل جًدا العثور على الطيور واألسماك في رأيكم؟ لماذا تعتقدون أن التالميذ لم يروا كائنات أخرى في الموطن؟ 
كيف تبدو الكائنات الحية األخرى في رأيكم؟

قفوا. لنقم بـ رفع األيدي وتكوين ثنائيات ملشاركة تفكيرنا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار في الفصل.

التعاون
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نظرة عامة الدرس 8

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

ي أو االختباء في مرمى البصر. ما  يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، اكتشفنا الطرق التي يمكن للطيور من خاللها التخّفِ
ي؟ لنبدأ بـ المشاركة السريعة حول الفصل. هي بعض الحيوانات األخرى التي تستخدم التخّفِ

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: غالًبا ما يرسم العلماء رسومات دقيقة للنباتات والحيوانات التي يرونها في الرحالت. الحظ أحد العلماء 
أنه في العديد من البيئات، يكون الطعام محدوًدا وأن أنواع األطعمة المتاحة قد تختلف. تزداد احتمالية بقاء الحيوانات التي 
تتمتع بصفات مناسبة لتناول األطعمة المتاحة والتكاثر. هل تعلم أن الطيور المختلفة لها أنواع مختلفة من المناقير؟ دعنا 

نستكشف ما إذا كانت أنماط المناقير المختلفة تسمح للطيور بتناول أنواع مختلفة من الطعام.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "المناقير." التفتوا إلى زميل مجاور وتحدثوا عن العديد من األنماط 
المختلفة للمناقير التي ترونها في هذه الصفحة. فكروا في عنوان نوع المنقار، على سبيل المثال "منقار الملعقة." تحدثوا عن 

سبب استخدامنا لكلمة ملعقة لوصف هذه المناقير.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة مناقير الطيور المختلفة الموضحة في الصفحة.

يقول المعلم ما يلي: وبينما نتحرى عن مناقير الطيور، انظروا إلى صفحة األمثلة. فكروا في البيئة التي يعيش فيها الطائر 
وكيف يؤثر ذلك في نوع منقاره. ماذا يأكل كل طائر في الصورة برأيكم؟ لماذا؟

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تعرف مزايا طرق التكيف وعيوبها.  
محاكاة مناقير الطيور المختلفة التي تتنافس   

للحصول على األطعمة المختلفة.
تحليل بيانات المحاكاة للوصول إلى استنتاجات.  

ورق مخططات  
أقالم تحديد  
جهاز توقيت  
كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أكواب ورقية صغيرة )واحد لكل تلميذ(  
لكل مجموعة:  
مقص واحد  
مالعق بالستيكية  
مشابك غسيل  
مالقيط  
مشابك ورق  
مشابك ورق  
أشرطة مطاطية  
أعواد خلة األسنان  
مكرونة مجففة  
بذور  
بقوليات مجففة  
أغطية أو صواني صناديق من   

الورق المقوى

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التفكير الناقد:
شرح عملية التفكير.  

حل المشكالت:
تجميع البيانات المتعلقة   

بالمشكلة.

تعلَّم لتعمل

صنع القرار:
تحديد النتائج والنتائج   

المتوقعة.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

إعداد مخطط بيانات الفصل مسبًقا. تنظيم المواد لتوزيعها بسهولة. 
وضع العناصر لتمثيل المناقير )مقص، مشابك ورق، مالقيط، مشابك 

غسيل، مالعق بالستيكية( في كيس بالستيكي صغير لكل مجموعة. 
نثر البذور، واألرز، والبقوليات المجففة، ومشابك الورق، وأشرطة 

مطاطية، وأعواد األسنان، والمكرونة المجففة على أغطية أو صواني 
صناديق من الورق المقوى لكل مجموعة.

منقار الملعقة

منقار المشبك

منقار الِمْلَقطمنقار المقص

35الصف الثالث االبتدائي
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ارجع إلى هذه الصفحة أثناء فحص مناقير الطيور.

المناقير

الدرس

8
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يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

3. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. دعونا ننتقل إلى صفحة "بحث عن المناقير." سوف نستكشف أنماًطا مختلفة من 
المناقير ونرى أنواع الطعام التي يمكنها التقاطها. سيساعدنا هذا الحًقا في مشروع شارك الخاص بنا حيث نقوم بتصميم 

مناقير لطيور حقيقية. اقرءوا اإلرشادات أواًل مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات مع زميل.

يقول المعلم ما يلي: نحن نعلم أن عمليات التكيف هي خصائص موروثة تزيد من فرصة بقاء الكائن الحي. من المرجح أن 
يعيش أولئك الذين لديهم أكثر وسائل التكيف لفترة كافية للتكاثر ونقل صفاتهم الوراثية. دعونا نتحرى ما إذا كانت مناقير 

الطيور يمكن أن تتكيف مع أنواع معينة من الطعام. حان دورك لتتوقع ما تعتقد أنه سيحدث.

يقوم المعلم بما يلي: إظهار عينات من جميع المواد التي سيستخدمها التالميذ لتمثيل أنماط المنقار المختلفة، باإلضافة إلى المواد التي 
ستمثل الطعام. تحفيز التالميذ لتسجيل تنبؤهم حول نمط المنقار الذي سيجمع القدر األكبر من الطعام، ثم مراجعة إجراءات واحتياطات 

السالمة للتجربة )مثل عدم تناول التالميذ ألي مواد أو رميها(. تسليم مواد التجربة. تعليق مخطط بيانات الفصل الُمجهز في مكان يستطيع 
التالميذ رؤيته.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل التنبؤات عن معظم المناقير األكثر كفاءة. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة 
الحياتية: صنع القرار(.

يقول المعلم ما يلي: ستحصل كل مجموعة على كيس بالستيكي فيه أشياء تمثل أنواًعا مختلفة من مناقير الطيور مثل: مقص، 
ومشابك ورق، ومالقيط، ومشابك غسيل، ومالعق بالستيكية. اختاروا عنصًرا واحًدا لتمثيل منقار الطائر الخاص بكم، ثم سجلوا 

هذا العنصر في جدول البيانات الخاص بكم في العمود المسمى "منقار."

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار عنصر لتمثيل المنقار وتسجيل العنصر في العمود األول من مخطط جمع البيانات.

يقول المعلم ما يلي: سيكون لكل مجموعة أيًضا كوب ورقي وصينية تحتوي على بذور وأرز وبقوليات مجففة ومشابك ورقية 
وأشرطة مطاطية ومكرونة جافة لتمثيل أنواع مختلفة من الطعام للطائر. يمثل الكأس معدة الطائر. يجب أن يظل مستقيًما في 
جميع األوقات. يجب أن تمسك المنقار بيد، والمعدة بيدك األخرى، بالقرب من جسمك. الطعام الذي يوضع في الكوب بالمنقار 

هو فقط الذي سُيحتسب "مأكواًل." أروني كيف ستمسكون بالمنقار والكأس.

يقوم التالميذ بما يلي: شرح كيفية اإلمساك بالمنقار والمعدة.

يقول المعلم ما يلي: عندما أقول "ابدأوا"، سيكون لديكم 20 ثانية "لألكل" باستخدام المنقار الذي اخترتموه اللتقاط الطعام من 
الصينية وإيداعه في الكأس. اجمعوا أكبر قدر ممكن من الطعام في معدتكم حتى أقول "توقفوا." بعد ذلك، سوف تقومون بإفراغ 

كؤوسكم بعناية على الطاولة وحساب المحتويات حسب النوع. من يمكنه تكرار هذه اإلرشادات لي؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ متطوع لتكرار اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: تكرار اإلرشادات مع التشجيع إذا لزم األمر.

يقول المعلم ما يلي: شكرا لكم على هذا االهتمام الوثيق باإلرشادات. هل أنتم مستعدون؟ جّهزوا المناقير. ابدأوا.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام جهاز توقيت )أو العد إلى 20( لحساب وقت التالميذ لمدة 20 ثانية.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام المناقير وجمع الطعام ووضعه في المعدة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. أرى أن بعضكم ربما ال يزال جائًعا. احسبوا عدد األطعمة التي جمعتموها من كل نوع، ثم 
سجلوا بياناتكم في جدول البيانات.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل البيانات في جدول البيانات. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة الحياتية: حل 
المشكالت(.

ملحوظة للمعلم: إذا سمح الوقت، فاطلب من التالميذ إعادة المناقير إلى كيس المجموعة، واطلب من كل تلميذ اختيار منقار آخر إلجراء 
البحث مرة أخرى.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نكمل، يرجى إعادة جميع المناقير إلى الكيس البالستيكي ووضع كل الطعام في الصينية. أعيدوا 
المواد إلّي من فضلكم.

صنع القرار

أشرطة مشابك ورقيةالمنقار
مطاطية

أعواد خلة 
األسنان

قطع مكرونة 
بقوليات بذورصغيرة

أرزمجففة

أشرطة مشابك ورقيةالمنقار
مطاطية

أعواد خلة 
األسنان

قطع مكرونة 
بقوليات بذورصغيرة

أرزمجففة

منقار الملعقة



منقار المشبك

منقار الِملَقط

منقار المقص
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ادرس األدوات التي تمثل مناقير مختلفة؛ ثم تنبأ بالمنقار الذي تعتقد أنه سيجمع أكبر قدر من الطعام. اتبع تعليمات المعلم 
الخاصة بالبحث ودّون بياناتك في الجدول األول. خطوات التفكير والتأمل للتعبير عن نتائجك. 

بحث عن المناقير

سيلتقط أكبر قدر من الطعام. التوقع: أعتقد أن المنقار الذي 

بيانات الفصل: أضف أعلى ثالث نتائج لكل نوع من المناقير وكل نوع من الطعام، ثم اكتب اإلجمالي في الجدول التالي. على سبيل المثال، إذا كانت 
أعلى ثالثة أعداد لمشابك الورق ُجمعت من خالل منقار الملعقة هي 7 و6 و5، فستكتب 18 في الجدول حيث توجد نجمة.
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يقوم التالميذ بما يلي: تنظيف المكان وإعادة المواد.

يقوم المعلم بما يلي: حفظ الصينية والطعام الختبار مشاركة المشروعات في الدرس التالي. عرض ملصق بجدول بيانات الفصل حيث يمكن 
لجميع التالميذ رؤيته. توفير قلم تحديد للتالميذ لتسجيل البيانات.

4. يقول المعلم ما يلي: شكًرا على مساعدتكم في تنظيف مكاننا. عندما أنادي صفكم، من فضلكم أدخلوا نتائجكم في جدول 
بيانات الفصل على ورق الملصق.

يقوم التالميذ بما يلي: إدخال البيانات في مخطط الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: سيقوم العديد من التالميذ بإدخال بيانات لكل نمط منقار ونوع الطعام. وضع دائرة حول أعلى ثالثة أرقام في كل خلية 
في جدول بيانات الفصل. تسهيل مناقشة الفصل إلضافة أعلى ثالثة أرقام في كل خلية، ثم يطلب من التالميذ تسجيل هذا الرقم في جدول 

البيانات المتوفر في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: إضافة النتائج شفهّيًا وتسجيل المجاميع في جدول البيانات المتوفر في كتب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى بيانات الفصل، واعملوا مع زميل مجاور ثم أجيبوا عن األسئلة.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون لمناقشة إجابات األسئلة. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهارة الحياتية: التفكير 
الناقد.(

يقوم المعلم بما يلي: تسهيل المناقشة حول نتائج البحث؛ حث التالميذ على تعرف أنواع المناقير األنسب لجمع أنواع الطعام. الطلب من 
التالميذ تعليل إجاباتهم باستخدام خبرتهم من النشاط أو بيانات الفصل.

5. يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنَر ما الذي تعلمناه. استمعوا جيًدا إلى القصة الموجزة. في أحد األيام، هبط سرب من 10 أنواع 
مختلفة من الطيور التي تسافر مًعا جميًعا على جزيرة جديدة لم يسبق تواجد الطيور فيها من قبل. والطعام الوحيد الذي 

وجدته تلك الطيور كان األرز فقط. أي الطيور لديها أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: تخيلوا اآلن أننا جميًعا عدنا إلى الجزيرة بعد 1000 عام. ما الذي تتوقعون مشاهدته؟ أي نوع من الطيور 
ستجدونه على الجزيرة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير اليوم، ولكن من الجيد أن يكون لديكم فضول دائم. لنبدأ بـ المشاركة السريعة حول 
الفصل لنختم درس اليوم. شاركوا شيًئا ما زلتم تتساءلون بشأنه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األسئلة مع باقي التالميذ في الفصل.

التفكير الناقد

حل المشكالت
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نظرة عامة الدرس 9

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، اكتشفنا كيف تناسب المناقير المختلفة تناول أنواع مختلفة من الطعام. دعونا ُنطبق ما 
تعلمناه على سؤال يثير تفكيركم. ماذا لو رأينا الطيور في بحيرة أو بركة؟ أي من مناقير الطيور األفضل للتكيف في رأيكم ولماذا؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نستخدم كل ما تعلمناه في هذا الفصل لتصميم منقار الطيور مع زميل. ستختبرون وتحسنون منقار 
للطيور من التي قمتم بتصميمها. من أجل تقدير صفة رائعة أخرى للعديد من الطيور، سنستمع أيًضا إلى بعض تغريدات 

الطيور ونحللها اليوم. ستكونون قادرين على ابتكار تغريدات فريدة للطيور تتناسب مع منقار للطيور من التي قمتم بتصميمها. 
هل يعلم أحدكم لَم تغرد الطيور؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تستخدم الطيور أصواًتا مختلفة من أجل التزاوج ونقل صفاتها الوراثية. تغريدات الطيور لها طبقات، 
وألحان، وإيقاعات مختلفة. إذا استمعتم بعناية، يمكنكم مالحظة األنماط المختلفة في تغريداتها.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: بينما نبدأ مشروع شارك اليوم، فلنراجع توقعاتنا. انتقلوا إلى صفحة "ُأقّيم نفسي". راجعوا التقييم مع 
زميل مجاور وارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أسئلة.

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمةالمفردات األساسية

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تصميم منقار طائر يسمح بالتقاط نوع معين من   

الغذاء باستخدام مواد محدودة.
ابتكار تغريدات أصلية للطيور باستخدام طبقة   

الصوت، واإليقاع، واللحن، وسرعة اإليقاع.

البحث عن مجموعة متنوعة من تغريدات الطيور ليستمع إليها 
التالميذ. أغنيات يمكن تشغليها على الهاتف المحمول، أو 
الكمبيوتر، أو أي جهاز آخر. استخدام الصواني ومصادر 

الطعام من نشاط اليوم السابق

اللحن  
الطبقة الصوتية  
اإليقاع  
سرعة اإليقاع  

تسجيالت تغريدات الطيور  
اآلالت الموسيقية المختلفة )إن   

وجدت(
كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
لوازم فنية مختلفة لكل مجموعة   

ثنائية، مثل:
أعواد خلة األسنان  
ورق مقوى  
مشابك غسيل  
ورق ألومنيوم  
ِشَوك بالستيك  
مالعق بالستيكية  
أكواب ورقية صغيرة  
أغطية زجاجات  
أشرطة مطاطية  
مشابك ورق  
عصّي مصاصات  
صمغ  
شريط الصق  

نواتج التعلّم

المهارات الحياتيةتجهيزات المعلم للدرس

تعلَّم لتعمل

التعاون:
احترام آراء اآلخرين.  

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركة:
اإلدارة والتنظيم الفاعالن للمهام.  
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أقّيم نفسي

   

المحتوى الدراسي


أستطيع تفسير سبب مالءمة مناقير 

الطيور المختلفة لتناول أنواع 
مختلفة من الطعام بمساعدة من 

المعلم والزمالء.

 
أستطيع تفسير سبب مالءمة مناقير 

الطيور المختلفة لتناول أنواع 
مختلفة من الطعام.

  
أستطيع تفسير سبب مالءمة مناقير 
الطيور المختلفة لتناول أنواع مختلفة 
من الطعام، كما أستطيع ذكر تفاصيل 

محددة ومجموعة متنوعة من األمثلة.

جودة األداء


يمكنني ابتكار تغريدة طيور تتضمن 
نمًطا له طبقات صوتية أو إيقاعات 

مختلفة بمساعدة من المعلم 
والزمالء.

 
يمكنني ابتكار تغريدة طيور تتضمن 
نمًطا له طبقات صوتية أو إيقاعات 

مختلفة. 

  
يمكنني ابتكار تغريدة طيور فريدة 

من نوعها، ويمكنني شرح نمطها، بما 
في ذلك طبقاتها الصوتية وإيقاعاتها 

المتنوعة.

المهارات الحياتية


يمكنني استخدام البيانات وأفكار 
اآلخرين لتحسين التصميم مع 

الحصول على المساعدة.

 
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم.

  
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم، كما يمكنني 
مساعدة الزمالء وممارسة القيادة في 

هذا المجال.

ن نجوم المربع الذي يصف مجهودك. اقرأ كل عبارة. وفي كل صف، لّوِ
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يقوم المعلم بما يلي: اإلجابة عن األسئلة، وشرح أجزاء مقياس التقييم المتدرج إن أمكن.

3. يقول المعلم ما يلي: قبل أن تبدأوا في تصميم مناقير الطيور، فلنستمع إلى بعض تغريدات الطيور. أغمضوا أعينكم 
واستمعوا.

يقوم المعلم بما يلي: تشغيل تغريدات طيور مختلفة للتالميذ

يقوم التالميذ بما يلي: تغميض األعين واالستماع إلى أصوات تغريدات طيور مختلفة.

يقول المعلم ما يلي: يمكنكم سماع أجزاء مختلفة من الموسيقى في تغريدات الطيور. ستظهر األنماط باالستماع الجيد. تشير 
الطبقة الصوتية إلى النغمات العالية والمنخفضة. لنَر ما إذا كان بإمكاننا رسم بعض التغريدات في الهواء بأصابعنا. استمعوا 

إلى النمط، ثم حركوا أصابعكم إلى أسفل لتوضيح النغمة أو الطبقة المنخفضة، وإلى أعلى لتوضيح النغمة العالية.

يقوم المعلم بما يلي: تشغيل تغريدة الطيور األولى عدة مرات، ورسم الطبقة بإصبعه في الهواء.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم نغمات التغريدات العالية والمنخفضة.

يقول المعلم ما يلي: تشير سرعة اإليقاع إلى سرعة أو بطء التغريدة. لنسمع التغريدة األولى مرة أخرى ونحاول وصف سرعة 
اإليقاع. هل هي سريعة، أم بطيئة، أم مزيج من كليهما؟ هل تسمعون النمط في سرعة اإليقاع؟

يقوم المعلم بما يلي: تشغيل التغريدة األولى مرة أخرى، والتوقف على فترات لمناقشة سرعة اإليقاعات مع ذكر أمثلة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. العنصر التالي الذي سنستمع إليه هو اإليقاع. يشير اإليقاع إلى مدة كل نغمة. في هذه 
التغريدة، هناك بعض النغمات القصيرة والسريعة وبعض النغمات الطويلة الممدودة. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا عزف إيقاع 

التغريدة بهدوء على منضدتنا بينما نستمع. تذكروا، استمعوا جيًدا للنمط، ثم تحققوا مما إذا كان بإمكانكم استخدام هذا 
النمط.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى تغريدات الطيور لتحديد النمط، ثم عزف اإليقاع.

ملحوظة للمعلم: إذا كنت معتاًدا على تدوين اإليقاع أو يمكنك التعاون مع مدرس موسيقى، فقم بتوسيع تجربة التعلم هذه من خالل تعليم 
التالميذ كيفية كتابة اإليقاع كنمط. يمكن للتالميذ أيًضا استخدام الرموز الخاصة بهم لتسجيل اإليقاع طالما أنهم يقدمون مفتاًحا لما يعنيه 

كل رمز.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا صفحة "تأليف أغنية." أثناء تشغيل تغريدتي الطيور التاليتين، اكتبوا وصًفا لألصوات التي 
تسمعونها باستخدام الطبقات الصوتية، وسرعة اإليقاع، واللحن، واإليقاع.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع ووصف تغريدات الطيور باستخدام الطبقة الصوتية، وسرعة اإليقاع، واللحن، واإليقاع.

يقول المعلم ما يلي: لنقم باالستماع إلى بعض من وصفكم.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: ممتاز. أثناء تصميم منقار الطائر الجديد، فكروا في نوع التغريدة التي قد يغردها طائركم. صمموا 
ا من األدوات المتاحة في الفصل وأصواتكم أيًضا؛ وضعوا في اعتباركم أجزاء  تغريدات الطيور الفريدة الخاصة بكم. استخدموا أّيً

الموسيقى التي ناقشناها واختبرناها للتو.

ملحوظة للمعلم: إذا أمكن، فاسمح للتالميذ بتسجيل تغريدات الطيور الخاصة بهم باستخدام الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر.

يقوم المعلم بما يلي: وضع المواد في موقع مركزي حتى يتمكن التالميذ من استعمالها عندما يكونون جاهزين للتصميم واالختبار.

يقول المعلم ما يلي: سوف نستخدم عملية التصميم الهندسي التي استخدمناها في فصول أخرى. من يمكنه مراجعة أجزاء 
عملية التصميم الهندسي لنا؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. نبدأ بفكرة ونخطط لها، ثم نبني فكرتنا، ونختبرها، ونحسنها. افتحوا صفحة "تصميم 
منقار."

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: استخدم هذه الصفحات للعصف الذهني، وتخطيط واختبار وتحسين تصميم 
المنقار الخاص بك.
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استمع جيًدا إلى تغريدات العصافير؛ ثم اختر عنصرين من عناصر األغنية لوصف هذه التغريدات. استخدم الكلمات 
والوسائل المرئية األخرى، مثل الخطوط أو الرموز الموسيقية.

فلنغني أغنية

الدرس

9

طبقة الصوت: النغمات العالية والمنخفضة

سرعة اإليقاع: سريع أم بطيء

اللحن: مجموعة من النغمات في طبقات صوتية مختلفة

اإليقاع:  طول ومدة النغمة المعزوفة

األغنية األولى

األغنية الثانية
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استخدم هذه الصفحات للعصف الذهني، وتخطيط واختبار وتحسين 
تصميم المنقار. 

الفكرةتصميم منقار أفضل

المواد

الخطة

البناء

االختبار

التحسين

األفكار:

المواد التي سأستخدمها: 
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ملحوظة للمعلم: خالل الخطوات العديدة التالية، تجّوَل في أرجاء الفصل بينما يمارس التالميذ العصف الذهني، والتخطيط، والبناء، 
واالختبار. اسأل وشجع التالميذ على استكمال المهمة. نظرًا لخبرات التالميذ السابقة مع هذه العملية، اسمح لهم باألداء وفًقا لسرعة كل 

منهم إذا كانوا مستعدين. استخدم اإلشارات الواردة باألسفل كمحفزات، ولكن شجع التالميذ على ممارسة المهارات الحياتية: تشارك 
إلدارة المهام الخاصة بهم بشكل فعال.

يقول المعلم ما يلي: لقد اختبرتم بالفعل أشكااًل مختلفة من المناقير والحظتم زمالَءكم يختبرون األشكال األخرى. استخدموا 
ما تعلمتموه لتحسين أو دمج بعض األنماط التي الحظتموها. مارسوا بمفردكم العصف الذهني لبعض األفكار لمنقار طائر 

جديد. هذا هو الوقت المناسب لتحفيز خيالكم والتفكير في أكبر عدد ممكن من الحلول.

يقوم التالميذ بما يلي: ممارسة العصف الذهني بمفردهم.

يقول المعلم ما يلي: عندما تكون لديكم بعض األفكار المكتوبة، شاركوها مع زميل. استخدموا أجزاء كل فكرة من أفكاركم 
لتخطيط منقار جديد. ارسموا وحددوا المواد التي ستستخدمونها.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون لتخطيط تصميم منقار واحد لكل مجموعة ثنائية. )سيعطي هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على 
المهارة الحياتية: التعاون(.

يقول المعلم ما يلي: باستخدام المواد المتاحة، قوموا بتصميم منقاركم، واختبروه باستخدام مصادر الطعام من الدرس السابق، 
ا آخر إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة في أي خطوة. إذا واجه أربعة منكم أي صعوبة، فارفعوا أيديكم  وسجلوا نتائجكم. اسألوا ثنائّيً

وسأقدم لكم المساعدة.

يقوم التالميذ بما يلي: تصميم المنقار واختباره وتسجيل البيانات.

يقوم المعلم بما يلي: الطلب من التالميذ تنظيف أي مواد إضافية وتخزين تصميمات المنقار بعناية قبل انتهاء الدرس ببضع دقائق.

يقول المعلم ما يلي: أثناء التنظيف، راجعوا تغريدة الطيور الخاصة بكم في عقولكم أو عن طريق الهمهمة بهدوء. تأكدوا من 
أنها تضم نمًطا قصيًرا متكرًرا يمكن تعرفه. كونوا مستعدين لمشاركة تغريدات الطيور غًدا باستخدام منقاركم.

يقوم التالميذ بما يلي: تصميم تغريدات طيور أصلية باستخدام أصوات وأدوات الفصل الدراسي الشائعة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ عن عملية التعّلُ 4. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: حددنا اليوم أجزاء من الموسيقى من خالل االستماع إلى تغريدات الطيور وابتكرنا تصميًما جديًدا لمنقار 
الطيور. هل التقط منقار طائركم الطعام الذي توقعتموه؟ شاركوا مدى جودة اختبار المنقار مع الزميل المجاور الذي لم يكن 

شريكك في المهمة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع زميل جديد.

المشاركة

التعاون
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نظرة عامة الدرس 10

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، استخدمنا تغريدات الطيور لتحديد أجزاء من الموسيقى وصممنا تغريدات الطيور 
الخاصة بنا. مارسنا أيًضا العصف الذهني، والتخطيط، وبناء واختبار منقار طائر جديد. لدّي سؤال لكم. هل سيعمل منقار 

الطائر في بيئة موحلة ورطبة؟ لماذا وِلَم ال؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: اليوم سنعمل على تحسين تصميمات المنقار، وبعد ذلك سنختبر التصميم الجديد. افتحوا كتاب 
التلميذ على صفحة "إجراء تحسينات على التصميم."

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اشترك مع تلميذين آخرين وشارك تصميم المنقار الخاص بك ونتائج االختبار 
السابق؛ وتبادلوا األدوار في طلب وإعطاء التغذية الراجعة.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن تقدموا تغذية راجعة بُلطف لزمالئكم. ساعدوا زمالَءكم في الفصل على حل مشكلة تتعلق 
بتصميمهم من خالل تقديم االقتراحات. اشكروا زمالءكم الذين قدموا لكم تغذية راجعة. ال ال تدخلوا في جدال. هذا هو الوقت 

المناسب للحصول على وجهات نظر مختلفة وتعميق فهمكم.

يقوم التالميذ بما يلي: االشتراك مع تلميذين آخرين للتقديم والحصول على تغذية راجعة. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب 
على المهارة الحياتية: احترام التنوع، والتعاطف، والمحاسبية.(

نوا تصميمكم ثم اختبروه مرة أخرى. هذه المرة،  3. يقول المعلم ما يلي: باستخدام التغذية الراجعة التي تلقيتموها، حِسّ
اختبروه بنفس الطريقة التي بحثنا بها في تصميمات المنقار األصلية، ثم اكتبوا النتائج التي توصلتم إليها في الجدول المقدم.

يقوم التالميذ بما يلي: تحسين تصميم المنقار مرة أخرى واختباره وتسجيل النتائج.

المحاسبية

احترام التنوع

التعاطف

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تبادل األدوار في تقديم التغذية الراجعة وطلب   

الحصول عليها.
اختبار التصميمات ومراجعتها أو إدخال بعض   

التحسينات عليها.
أداء تغريدات حقيقية للطيور ومالحظتها.  

انسخ ميثاق الفصل على ورقة كبيرة بما يكفي لُتعلق في 
الفصل حتى يتمكن جميع التالميذ من رؤيتها. اترك مساحة 

ع عليها التالميذ. فارغة في الورقة ليوّقِ

تصاميم المناقير  
كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  

تجهيزات المعلم للدرسنواتج التعلّم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

احترام التنوع:
الحصول على وجهات نظر متعددة ومتنوعة   

واحترامها لتوسيع مدارك الفهم وتعميقها.

التعاطف:
إظهار التعاطف عند التواصل مع اآلخرين.  

تعلَّم لتكون

المحاسبية:
تقديم تغذية راجعة فعالة.  
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الخطة:

مالحظات االختبار: 

مخطط المنقار:
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يقوم المعلم بما يلي: التجول أثناء عمل التالميذ؛ لمساعدتهم على االستمرار في التركيز وحل المشكالت. تشجيع التالميذ على وصف 
التغييرات التي يقومون بها ولماذا. الطلب من التالميذ إنهاء االختبار وتنظيف مناطق عملهم قبل انتهاء الحصة ب 15 دقيقة.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد عملتم بجد اليوم. لقد تفقدُت العديد منكم أثناء عملكم، وأنا حريص على معرفة المزيد عن 
تصميماتكم. ما بعض تغييراتكم على مناقير الطيور التي قمتم بتصميمها ولماذا؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: هل ساعد تحسينكم أن تكون مناقير الطيور التي قمتم بتصميمها أكثر نجاًحا؟ إذا كان األمر كذلك، فإن 
طائركم قد تكيف وسينقل تلك السمة الجديدة إلى نسله. لنشارك في معرض التجول لنرى تصميم الجميع ونستمع إلى 

تغريدات الطيور.

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم الفصل إلى مجموعتين. سيبقى نصف التالميذ مع مناقير الطيور لشرح التصميم والنتائج وأداء تغريدات 
الطيور الخاصة بهم. يمكن للتالميذ تجربة كل تصميم منقار بعناية. بينما سيتجول النصف اآلخر من الفصل لمشاهدة التصاميم األخرى 

واالستماع إلى التغريدات. سيقوم التالميذ بعد ذلك بتبديل األماكن والتكرار.

5. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. لقد استمتعت حًقا برؤية إبداعكم في تصميم مناقير طيوركم وتغريداتكم. من فضلكم 
أكملوا صفحة "ُأقّيم نفسي."

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال نموذج التقييم الذاتي.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد اكتشفنا أصول الصفات الوراثية المختلفة في البشر، والنباتات، والحيوانات. ودرسنا تأثيرات البيئة في 
ر للكائنات الحية. دعونا نفكر في المستقبل. ما التغيير البيئي الذي قد يجعل تصميم منقار الطيور الذي قمتم  أنماط التغّيُ

بتصميمه أقل فعالية؟ مشاركة األفكار مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع الزميل المجاور.
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أقّيم نفسي

   

المحتوى الدراسي


أستطيع تفسير سبب مالءمة مناقير 

الطيور المختلفة لتناول أنواع 
مختلفة من الطعام بمساعدة من 

المعلم والزمالء.

 
أستطيع تفسير سبب مالءمة مناقير 

الطيور المختلفة لتناول أنواع 
مختلفة من الطعام.

  
أستطيع تفسير سبب مالءمة مناقير 
الطيور المختلفة لتناول أنواع مختلفة 
من الطعام، كما أستطيع ذكر تفاصيل 

محددة ومجموعة متنوعة من األمثلة.

جودة األداء


يمكنني ابتكار تغريدة طيور تتضمن 
نمًطا له طبقات صوتية أو إيقاعات 

مختلفة بمساعدة من المعلم 
والزمالء.

 
يمكنني ابتكار تغريدة طيور تتضمن 
نمًطا له طبقات صوتية أو إيقاعات 

مختلفة. 

  
يمكنني ابتكار تغريدة طيور فريدة 

من نوعها، ويمكنني شرح نمطها، بما 
في ذلك طبقاتها الصوتية وإيقاعاتها 

المتنوعة.

المهارات الحياتية


يمكنني استخدام البيانات وأفكار 
اآلخرين لتحسين التصميم مع 

الحصول على المساعدة.

 
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم.

  
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم، كما يمكنني 
مساعدة الزمالء وممارسة القيادة في 

هذا المجال.

ن نجوم المربع الذي يصف مجهودك. اقرأ كل عبارة. وفي كل صف، لّوِ
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يصف نوع المنقار األنسب لتناول نوع معين 
من الطعام بمساعدة الزمالء أو المعلم.

العلوم ج.2.ح

يصف نوع المنقار األنسب لتناول نوع معين 
من الطعام.

العلوم ج.2.ح

يصف نوع المنقار األنسب لتناول نوع معين 
من الطعام. يقدم أدلة مفصلة أو أمثلة 

متعددة.
العلوم ج.2.ح

يجمع بيانات غير كاملة أو غير دقيقة عن 
فعالية تصميم المنقار ويقوم بإجراء تعديالت 

بمساعدة الزمالء أو المعلم.
العلوم أ.1.ج، د

يجمع بيانات دقيقة عن فاعلية تصميم 
المنقار.

العلوم أ.1.ج، د

يجمع بيانات دقيقة عن فاعلية تصميم 
المنقار. يمكن شرح العالقات بين البيانات 

التي تم جمعها والتصميم والتحسينات.
العلوم أ.1.ج، د

يقوم بإجراء تعديالت على المنقار باستخدام 
البيانات والتغذية الراجعة من زمالئه بمساعدة 

الزمالء أو المعلم.
العلوم و.1.جـ.

يقوم بإجراء تعديالت على المنقار باستخدام 
البيانات والتغذية الراجعة من زمالئه.

العلوم و.1.جـ.

يقوم بإجراء تعديالت هادفة على المنقار 
باستخدام مجموعات البيانات والتغذية 

الراجعة من زمالئه.
العلوم و.1.جـ.

يبتكر موسيقى تتضمن طبقة صوتية وإيقاع 
مختلفين بمساعدة الزمالء أو المعلم.

الموسيقى أ.1.

يبتكر موسيقى تتضمن طبقة صوتية وإيقاع 
مختلفين.

الموسيقى أ.1.

يبتكر ويستطيع شرح أو وصف مقطوعة 
موسيقية تتضمن طبقة صوتية وإيقاع 

مختلفين.
الموسيقى أ.1.

جودة األداء

يظهر اإلبداع عند ابتكار تغريدة طيور 
ُيظهر إبداًعا استثنائًيا عند ابتكار تغريدة يظهر اإلبداع عند ابتكار تغريدة طيور.بمساعدة الزمالء أو المعلم.

طيور فريدة.

يجيب على األسئلة المتعلقة بشكل المنقار أو 
تغريدات الطيور بمساعدة الزمالء أو المعلم.

يجيب على األسئلة المتعلقة بشكل المنقار أو 
تغريدات الطيور.

يجيب على األسئلة المتعلقة بشكل المنقار أو 
تغريدات الطيور باألدلة والتفاصيل. يمّثل 
نموذًجا يحتذي به زمالؤه في هذا النطاق.

المهارات الحياتية

يطبق تعلم سمات التكيف لتصميم نموذج 
منقار بمساعدة الزمالء أو المعلم.

التفكير الناقد

يطبق تعلم سمات التكيف لتصميم نموذج 
مناسب لمنقار.
التفكير الناقد

يطبق التعلم حول سمات التكيف لتصميم 
نموذج منقار طبًقا للبيانات التي تم جمعها 

من خالل االختبار.
التفكير الناقد

يعطي تغذية راجعة تظهر القليل من التعاطف 
و/أو ليست ودودة جًدا.

التعاطف

يظهر اللطف والتعاطف عند تقديم التغذية 
الراجعة.
التعاطف

يظهر لطًفا وتعاطًفا استثنائيين عند تقديم 
التغذية الراجعة.

التعاطف

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
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الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

كيف يعمل العالم؟

أصل األشياء

الفصل الثاني: نظرة على الفنون القديمة
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ىلع  راما رظن النقل

نظرة على الفنون القدمية

يكتشف التالميذ أموظا لظناثل الصفيما فل مقع وحثل العالم. يقف التالميذ اكتِشف
كينيا تطثر استخفام األلثال فل العمل النال. يستكشف التالميذ استخفام 

األشكال الهافسيا فل العسم.

3

يتعظم التالميذ كينيا العسم رظن المالبس وكينيا استخفام الطبارا بالصثالب فل تعّلَم
إىشاء أىماط هافسيا. يشعح التالميذ أثع التكاثلثجيا رظن االبتكارات النايا 

بمعور الثقت. يبحث التالميذ رن النااىين والُمظحاين السابصين والحاليين. يتعظم 
التالميذ أساليب ىحت التماثيل فل الماضل والحاضع.

4

يتعاول التالميذ لظتععف رظن تناصيل لثحا فايا من مقع الصفيما واالستعاىا شاِرك
بها البتكار مسعحيا. يكتب التالميذ الحثار ويبتكعول متطظبات المشاهف 

المسعحيا والمااظع الطبيعيا، ويطبصثل االستعاتيجيات النايا

3

الربط بالقضايا
قضايا العولمة: تسارفىا التكاثلثجيا رظن مشاركا األفكار حثل العالم وتبادلها. كما يمكااا أل ىتعظم من مختظف 

األشخاص حثل العالم وأل ىشارك أفكارىا وثصافتاا مع اآلخعين.

عدم التمييز: كظاا متساوول بالعغم من اختالفاتاا. يمكااا تصفيع أوجه الشبه واالختالف بيااا والتحفث رن ذلك. 
يمكااا العمل مًعا لتحصيق التعاول والتضافع.

ل الفروسالثصفالمكّثِ
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ىلع  رظن الناثل الصفيما

املهارات احلياتية املتضمنة
الثصفالُبعف

التفكير الناقد:تعظَّم لتععف
تحفيف المعظثمات المتعظصا بالمثضثع.  

التعاون:تعظَّم لتعمل
احتعام آراء اآلخعين.  

صنع القرار:
تحفيف الاتائج والاتائج المتثقعا.  

اإلنتاجية:
وضع قائما بالمهام المصعر إىجازها، وال سيما وضع خطط بفيظا.  

احترام التنوع:تعظَّم لتتعايش مع اآلخعين
الحقثل رظن وجهات ىلع متعفد  ومتاثرا واحتعامها لتثسيع مفارك النهم وتعميصها.  

التعاطف:
إظهار التعاطف راف التثاصل مع اآلخعين.  

إدارة الذات:تعظَّم لتكثل
استععاض التصفم فل تحصيق األهفاف.  

المحاسبية:
تصفيم تغذيا راجعا فعالا.  

التواصل:
التثاصل الظنلل والتثاصل غيع الظنلل.  

القدرة على التحمل:
إظهار التأىل وضبط الانس.  
تصييم المثاقف العقيبا )المتثتع ( وتحظيظها.  
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م مؤشرات التعلُّ
م التالية: على مدار هذا الفصل، يسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعّلُ

الرياضيات:
ب. العمليات والتفكير اجلبري

1.جـ. الضعب والصسما فل حفود العفد 100.
1.د. استخفام االستعاتيجيات لحل مسائل الضعب والصسما، وماهاا

1( مكعبات
2( رسثمات
3( مقنثفا

4( العالقا بين الضعب والصسما

ج. األعداد والعمليات في نظام العّد العشري
3.أ. وصف الكسع القحيح 1 /ب، حيث يساوي المصفار 1 ويتم تصسيم 

المجمثع إلن أجزاء متساويا ُيعمز إليها بالعمز ب.
3.ب. قعاء  وكتابا الكسثر القحيحا.

د. القياس والبيانات
5.هـ. ربط المساحا بعمظيات الضعب والجمع المتكعر ا

2( إيجاد مساحا مستطيل يبظغ طثل كل ضظع من أضالره رفًدا صحيًحا 
باستخفام الصثالب القظبا.

5.و. حل المسائل الثاقعيا والعياضيا التل تتضمن إيجاد محيطات المضظعات، 
بما فل ذلكا

1( إيجاد المحيط بمعطيات أطثال األضالع.
2( رسم مستطيالت رظن شبكا بانس المحيط ومساحات مختظنا أو بانس 

المساحا ومحيطات مختظنا.

العلوم:
أ. املهارات والعمليات

1.و. االستماع بنعاليا إلن الاصاشات واإلرعاب رن المثافصا ورفم المثافصا بااًء 
رظن دليل.

1.ز. تثصيل المعظثمات إلن اآلخعين شنثّيًا أو كتابّيًا.

و. التصميم الهندسي والتشغيل
1.ب. شعح دور المجتمع فل التطثيع واستخفام التكاثلثجيا مع الفرم.

الدراسات االجتماعية:
ب. التفكير التاريخي واملعرفة

1.د. تثضيح البايا الزمايا لظتسظسل الزمال لظثثيصا والغعض ماه.
1.هـ. تتبع التسظسل الزمال لحفث تاريخل باستخفام جفول زمال.

1.ز. شعح فائف  استخفام مقادر متعفد  لفراسا التاريخ.
2.أ. التمييز بين األحفاث فل الماضل الصعيب والبعيف )رظن سبيل الموال، 

باستخفام جفول زمال.(
2.د. تثضيح كينيا ارتباط حفثين أو أكوع من األحفاث الحاليا أو التاريخيا 

)رظن سبيل الموال من خالل المثضثرات، واألشخاص، واللعوف المشتعكا.(
.2.د المصارىا بين المثاقف الماضيا والحاليا، أو األشخاص، أو األحفاث فل 

المجتمع المحظل.

الموسيقى:
د. الغناء

1. تأليف كظمات أصظيا لظصيام بتظحياها.
2. الغااء بوصا أمام اآلخعين.

3. المشاركا فل الغااء الجمارل.

هـ. التحلي بالسلوكيات المناسبة أثناء عزف الموسيقى
1. تععف مظّحن محظل وبعض األرمال التل قام بتظحياها )مول سيف درويش، أو 

محمف ربفالثهاب، أو زكعيا أحمف.(

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.أ. قعاء  ىقثص بفرجا صعثبا تااسب القف الوالث االبتفائل بمستثى يتسم 
بالفقا والطالقا لفرم النهم.

 1.ب. الصعاء  لظتعبيع رن معان وأسظثب الاص.
)صيغ االستنهام، أو التعجب، أو األمع(

1.جـ. استخفام السياق لتأكيف حنظ الكظما أو التقحيح الذاتل لألخطاء وفهمها 
وإراد  قعاءتها حسب الحاجا.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طعح أسئظا واإلجابا راها لظفاللا رظن فهم الاص، رظن أل تشيع بثضثح إلن 

الاص كأساس لإلجابات.
1.ب. وصف شخقيات الصقا والمصارىا بياهم )رظن سبيل الموالا صناتهم، أو 
دوافعهم، أو مشارعهم(، وتثضيح كيف تساهم تقعفاتهم فل تسظسل األحفاث.

3.أ. تحفيف معان الكظمات والعبارات راف استخفامها فل الاص التمييز بين 
المعان الحعفل لظكظمات ومعااها فل سياق آخع.

4.أ. اإلجابا رن أسئظٍا رن العابط الماطصل بين جمٍل وفصعاٍت محفد  فل الاص 
)مول المصارىا، والسبب/التأثيع، أو التسظسل.(

و. فهم نص القراءة: النص المعلوماتي
8.أ. قعاء  ىص يحتثي رظن معظثمات وفهمه بمستثى صعثبا يااسب القف 

الوالث االبتفائل.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.هـ. اختيار كظمات وربارات لظتأثيع أو لظحقثل رظن الاغما المصقثد .

1.ز. استععاض إتصال قثارف الظغا واستخفامها فل الكتابا والتحفث.

الكتابة:
أ. املهارات األساسية

1.أ. كتابا جمل كامظا باستخفام رالمات تعقيم، وحعوف جع وحعوف رطف )مول 
ف، ثم، و( حسبما يكثل مااسًبا.

ب. السرد
1.أ. كتابة قصص للتعبير عن تجارب أو أحداث حقيقية أو خيالية بوصف 

التناصيل وتسظسل واضح لألحفاث.
1.جـ. استخفام وصف ومحادثا ألفعال وأفكار ومشارع اآلخعين لظتعبيع رن 

تجارب وأحفاث أو إظهار ردود أفعال الشخقيات لظمثاقف.
1.د. تعتيب تسظسل حفث تتكشف أحفاثه تفريجًيا بشكل طبيعل، باستخفام 

الكظمات والعبارات الزمايا لإلشار  إلن تعتيب الحفث.

د. العملية واإلنتاج والبحث
1.أ. استخفام مخططات األفكار لثضع خطا الكتابا.

2.أ استخفام وسائل رقميا متاثرا إلىتاج أرمال كتابيا وىشعها بشكل مستصل أو 
بالتعاول مع الزمالء فل كتابتها.

2.ب. المساهما فل بحث جمارل.
3.أ. البحث فل مثضثع أو سؤال محفد باستخفام مجمثرا متاثرا من المقادر.

التحدث واالستماع:
أ. املهارات األساسية

1.أ. المشاركا بنعاليا فل مجمثرا من المااقشات الجماريا مع الزمالء والكبار 
فل مجمثرات صغيع  ومجمثرات أكبع.

1.هـ. االستماع إلن المتحفثين من أجل التثاصل، واإلدراك، والثصثل إلن فهم 
لظمثضثع أو المسألا، أو تثضيح النهم أو تعميصه.

1.و. االستناد  من أفكار اآلخعين فل المااقشا والتعبيع رن أفكارهم بثضثح.
4.أ. التحّفث بثضثح وبثتيع  منهثما باستخفام ىبع  صثت، وإيماءات، ولغا جسف 

مااسبا.
5.أ. التحفث بجمل كامظا مع اتباع الصثارف الظغثيا من أجل تصفيم التناصيل أو 

االيضاحات المطظثبا.
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التربية الفنية:
أ. إنتاج تصميمات فنية

1.أ. إىشاء تفرج لثىل )من الفاكن إلن الناتح.(
1.ب. شعح دور الظثىين األبيض واألسثد فل إىشاء تفرجات لثىيا.

1.جـ. تحفيف األشكال الهافسيا فل حجع  الفراسا والمثاقع المألثفا األخعى.
2.د. البحث رن كينيا رمل المثاد الالصصا رظن مثاد مختظنا البتكار تموال.

3.أ. إىشاء رمل فال أصظل يتضمن أشكااًل هافسيا.
جـ.3.إىشاء ماحثتات لتصظيف األشياء المثجثد  فل الطبيعا، وكذلك أشياء من 

وحل الخيال.
3.د. إىشاء أرمال فايا باستخفام البقمات والطبارا بالصثالب؛ والمصارىا بين 

الطعيصتين.

الدراما:
ب. املسرحيات

2. تطبيق رااصع البااء الفرامل رظن ققا يتم سعدها فل ققا أو مسعحيا.
3. التعاول إلىشاء حثار يكشف رن حبكا المسعحيا.

4. وصف المشهف المااسب لمشهف مصتبس أو أصظل بين الشخقيات.

ج. التمثيل
1. شعح دور التعكيز والخيال واإلبفاع فل أداء الشخقيات المختظنا.

2. التعاول لتحفيف حعكات الشخقيات وحفيوهم لفرم أدوارهم أو سيع 
األحفاث.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
هـ. األناقة في اختيار األزياء واملشغوالت اليدوية:

1.أ. التمييز بين األصثل واستخفام المثاد الخام فل صاارا المالبس )مول 
الصطن، والقثف، والحعيع الخام.(

1.ب. المصارىا بين أىماط المالبس فل مااطق ومااخات مختظنا من العالم.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ب. األمان واالستخدام اآلمن

1.ب. تحفيف المثاد المحميا بحصثق الاشع )مول الاقثص، والقثر، 
والمثسيصن، والنيفيث( المستخفما فل الماتجات وذكع أسماء مقفر الثسائط.
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أهفاف التعظّمالفرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
المصارىا بين تقعفات ومشارع الشخقيات فل الصقا.  
تحفيف أموظا ألرمال فايا فل العالم المعاصع.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
يالحظ أموظا رظن الناثل فل مقع الصفيما.  
يعتب بعض األرمال النايا بالتسظسل من األقفم إلن األحفث.  
يطبق رمظيات الضعب والكسثر لتحظيل أجزاء من الظثحا.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
استكشاف التفرجات الظثىيا )من الفاكن إلن الناتح.(  
شعح دور الظثىين األبيض واألسثد فل إىشاء تفرجات لثىيا.  
استخفام األشكال الهافسيا فل العمل النال األصظل.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
تععف مختظف المثاد الخام الطبيعيا المستخفما فل صاارا المالبس.  
المصارىا بين المالبس التل يعتفيها األشخاص فل مااطق ومااخات مختظنا من العالم.  
استكشاف البقمات والطبارا بالصثالب.  
وصف تأثيع التكاثلثجيا فل النن.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
البحث وتصفيم معظثمات رن السيع  الذاتيا لظمثسيصيين والنااىين المقعيين.  
تأليف كظمات أغايا لمظّحن مقعي حفيث لتظخيص التعظم الجفيف.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
المصارىا بين الماحثتات من مقع الصفيما والعقع الحفيث.  
وضع خطا البتكار تموال أصظل.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
ابتكار تموال أصظل.  
الوااء رظن األرمال النايا لظزمالء.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
تحظيل الظثحات الصفيما لتنسيع المثضثرات واألحفاث.  
تأليف حثار يثضح حبكا الصقا المقثر  فل العمل النال.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التعاول البتكار متطظبات مااسبا لظمشاهف المسعحيا.  
التعاول لتحفيف كينيا استخفام لغا الجسف لظمسارف  فل سعد الصقا.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
تصفيم أداء مسعحل باستخفام لغا الجسف المااسبا مع اإلبفاع.  
تصفيم تغذيا راجعا رظن أداء اآلخعين.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل الثاني
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املواد املستخدمة
رقا متعياأقالم تظثينأقالم رصاصكتاب التظميذ

الصف الثالث االبتدائي

اكتِشف
2020-2021الفصل الدراسي الثاني

مصصورقا كبيع ورقا مخططات مسطع 

خظنيا المشهفلثازم المالعصمغ أو شعيط الصقورقا كبيع 

كتب ومصاالت صحنيا ومصاالت ربع 
اإلىتعىت رن المثسيصيين والنااىين 

المقعيين

كتب فايا رن فااىين مشهثرين مقعيين

تسجيل صثتل ألغايا "رظمثىا فل مفرستاا إزاي مثاد ُمعاد تقايعهاصثر من البيئا المحيطا باا
مثاد لتقميم تماثيلىحبها" أو أغايا  أخعى مععوفا
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نظرة عامة الدرس 1
المثاد المستخفما

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا فصاًل بعنوان "نظرة على الفنون القديمة." سوف نستكشف فيه أنواًعا مختلفة من الفنون، بداية من 
المنحوتات إلى المجوهرات إلى الموسيقى إلى الدراما. سنفكر في األعمال الفنية الموجودة في عالمنا، وسنتعلم أيًضا عن أصل 

هذه األعمال الفنية التي يرجع تاريخها إلى آالف السنين في مصر. لقد استخدمت اآلن كلمة "أصل األشياء" لوصف جزء من 
تعلمنا. حددنا المقصود بكلمة "أصل األشياء" في فصلنا األخير. من يتذكر ماذا تعني كلمة "أصل األشياء"؟

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع كتاب التظميذ. استفراء تظميذ متطثع. اطظب من التالميذ العجثع إلن صنحا المنعدات من النقل السابق راف 
الحاجا.

يصثم التالميذ بما يظلا تععيف كظما "أصل األشياء."

يقول المعلم ما يلي: كلمة "أصل األشياء" كلمة مهمة. أشكركم على تذكر التعريف. في هذا الفصل، سنتعلم المزيد عن أصول 
عدة أنواع مختلفة من الفنون. لنبدأ بالتفكير فيما نعرفه أو ما نفكر فيه عندما نسمع كلمة فن. افتحوا كتاب التلميذ على 

صفحة "شبكة الفنون ". يمكنكم كتابة كلمات أو رسم صور تتعلق بكلمة الفن. ابدأوا العمل بشكل مستقل، ثم سنتشارك أفكارنا 
لمعرفة ما إذا كان اآلخرون يفكرون بشكل مختلف في الفن.

مظحثظا لظمعظما إذا كال التالميذ يثاجهثل صعثبا فل إىشاء روابط، فشجعهم رظن التنكيع فل أىثاع مختظنا من الناثل أو الخبعات 
التل معوا بها مع األرمال النايا، أو المثاد المستخفما لقاارا األرمال النايا كاصطا اىطالق إلكمال الشبكا.

يصثم التالميذ بما يظلا إكمال الشبكا بشكل مستصل.

يصثم المعظم بما يظلا تعتيب التالميذ مًعا فل مجمثرات من أربعا إلن ستا رافما تكثل لفى غالبيا التالميذ أربع أو خمس أفكار مكتثبا. 
اماح كل مجمثرا شبكا رظن ورقا كبيع  تحاكل ما هث مثجثد فل كتاب التظميذ.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نجمع أفكارنا. عندما نستمع لآلخرين، يمكننا تعلم أفكار جديدة. يمكننا أن نكتشف ما نعرفه بشكل 
جماعي. سنستخدم استراتيجية تمرير القلم للتعاون إلكمال الشبكة الكبيرة. سيكون لكل مجموعة قلم تحديد واحد. سيضيف 

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
المصارىا بين تقعفات ومشارع الشخقيات فل   

الصقا.
تحفيف أموظا ألرمال فايا فل العالم المعاصع.  

التصاط صثر فايا من جميع أىحاء الحل الذي تسكن فيه. تشمل 
األفكارا الماحثتات، والظثحات، والتناصيل المعماريا، 

والاسيج/الاسيج الماصثش، والمجثهعات، والقثر 
النثتثغعافيا. قم بإرفاد شبكات مول تظك المثجثد  فل صنحا 

شبكا الناثل فل كتاب التظميذ رظن ورق كبيع لمجمثرات من 
أربعا إلن ستا تالميذ.

كتاب التظميذ  أصل األشياء  
أقالم رصاص  
صثر من الحل الذي تسكن فيه  

ىثاتج التعظّم

تجهيزات المعظم لظفرس

المنعدات األساسيا

المهارات الحياتيا

تعظَّم لتتعايش مع اآلخعين

احتعام التاثعا
الحقثل رظن وجهات ىلع متعفد    

ومتاثرا واحتعامها لتثسيع مفارك 
النهم وتعميصها.

الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي
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أكمل الشبكة بتسجيل كلمات أو أفكار عن الفنون. 

شبكة الفنون

الدرس

1

الفنون

فكرة زميل آخر: 
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شخص واحد فكرة أو كلمة إلى الشبكة الكبيرة، ثم يقوم هذا التلميذ بتمرير القلم إلى الشخص التالي في المجموعة. إذا 
حصلتم على قلم التحديد ولم يكن لديكم فكرة أو كلمة غير موجودة على الشبكة، فيمكنكم االنتقال إلى الشخص التالي.

يصثم التالميذ بما يظلا التعاول إلكمال شبكا المجمثرا.

يصثم المعظم بما يظلا تعظيق الشبكات فل جميع أىحاء النقل، ثم تسهيل المشاركا فل مععض التجثل بحيث تتاح لظتالميذ فعصا قعاء  ما 
كتبه اآلخعول. رافما ياتهل التالميذ من مالحلا رمل اآلخعين، اطظب ماهم كتابا فكع  جفيف  واحف  تعظمثها من اآلخعين فل المساحا 

المتثفع  أسنل الشبكا فل كتاب التظميذ. سيثفع هذا األمع فعصا لظتالميذ لظتفرب رظن المهار  الحياتياا احتعام التاثع.

يصثم التالميذ بما يظلا استخفام مععض التجثل لمعاجعا ما تععفه المجمثرات األخعى رن األرمال النايا. إضافا فكع  جفيف  
من النقل إلن الشبكا فل كتاب التظميذ.

2. يصثم المعظم بما يظلا كن مستعًفا لإلشار  إلن أفكار التالميذ المسجظا رظن شبكات النقل. كتابا األفكار رظن الثرقا أثااء التحضيع 
لمععض التجثل راف الحاجا. أثااء المااقشا اآلتيا، ارعض القثر التل تم إرفادها قبل الفرس. إذا لم ُيِشع التالميذ إلن أي أموظا رظن 

أرمال فايا محظيا، فاستخفم القثر لظمسارف  فل تثجيه المااقشا.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة المعلومات التي تعرفونها عن الفن. الحظت أن بعض التالميذ كتبوا عن ]اسم أنواع 
الفنون التي يمكن رؤيتها محلًيا[. نحن محاطون باألعمال الفنية ونراها كل يوم. يمكنكم أن تعلقوا األعمال الفنية في منازلكم 
مثل ]ذكر مثال[. يمكن ابتكار أعمال فنية باستخدام ]ذكر مثال كالكاميرات، والطالء، والصلصال[. دعونا نلقي نظرة على بعض 

األمثلة.

يصثم المعظم بما يظلا رعض أموظا فايا من المجتمع المحظل وربط هذه األرمال النايا باألفكار المشار إليها فل شبكات التالميذ. تسهيل 
المحادثا التل تففع التالميذ إلن التنكيع فل أشكال النن المختظنا المثجثد  فل العقع الحفيث.

يقول المعلم ما يلي: سيزور رشاد وزينة متحف اإلسكندرية القومي. يحتوي هذا المتحف على العديد من القطع األثرية 
المختلفة المهمة لمصر، بما في ذلك مجموعة متنوعة من األشكال الفنية. سنقرأ القصة مًعا مرة أخرى عن رحلتهم. أثناء 
قراءتنا، استمعوا إلى ما تشعر به كل شخصية حيال األعمال الفنية التي تراها وكيف تساهم هذه المشاعر في الخيارات التي 

تتخذها في القصة. انتقلوا إلى صفحة "متحف اإلسكندرية القومي."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تابع المعلم واستمع له أثناء القراءة؛ ثم ضع خًطا تحت أشكال الفنون التي 
تالحظها في القصة.

يصثم المعظم بما يظلا قعاء  الصقا بقثٍت راٍل لظتالميذ. ىلًعا لثجثد مشاركات متعفد  فل الحثار بين الشخقيات، فإىه يتثقف مؤقًتا 
لظتأكف من مععفا التالميذ لظشخقيا التل تتحفث والتل تصثم بالعد، وما إلن ذلك.

يصثم التالميذ بما يظلا وضع خط تحت أشكال الناثل التل تمت مالحلتها فل الصقا )النخار، والظثحات، والماحثتات، 
والمجثهعات.(

ا كأمثلة ألشكال فنية. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على اتباع اإلرشادات. دعونا نتشارك ما وضعنا تحته خّطً

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األشكال النايا المثصثفا فل الصقا.

يصثم المعظم بما يظلا تسهيل محادثا إلىشاء روابط شخقيا بالصقا وإبعاز المثضثرات باستخفام أسئظا مول ما يظلا
هل سمع أحف من قبل رن أو زار متحف اإلسكافريا الصثمل؟  
ما الطعيصتال الظتال ىاقشهما رشاد وزياا لكينيا تعظم المزيف رن التاريخ؟  
ما هل طعق التعظم التل ينضظها كل ماهما؟  
هل شخقيا واحف  تعتبع مقفر صحيح لظمعظثمات؟ هل الكتب أو الصطع األثعيا أفضل لظتعظم رن التاريخ؟ لماذا تعتصفول   
ذلك؟

يقول المعلم ما يلي: هل الحظتم في القصة أن كل شكل من أشكال الفن يثير مشاعر مختلفة لدى شخصياتنا؟ دعونا نفكر في 
كيفية تفاعل رشاد وزينة مع هذه األشكال الفنية. أثرت مشاعرهما في ردود أفعالهما المختلفة تجاه الفن في المتحف. دعونا 

ننظم أفكارنا حول ما كان يحدث في القصة، ثم يمكننا إجراء مناقشة حول الشخصيات. انتقلوا إلى صفحة "تحليل 
الشخصيات."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكمل المخطط التالي مستعيًنا باألحداث التي وردت في القصة.

مظحثظا لظمعظما يمكن لظتالميذ إما العمل بشكل مستصل أو مع زميل إلكمال المخطط.

يصثم التالميذ بما يظلا إكمال المخطط.

يصثم المعظم بما يظلا معاجعا كل شكل فال بمجعد أل يكمل التالميذ المخطط. طعح أسئظا رظن التالميذا كيف أثعت مشارع الشخقيا فل 
أفعالهم؟ اطظب من التالميذ ربط المشارع والفوافع باألحفاث/األفعال فل الصقا، مع العجثع مع  أخعى إلن الاص لفرم األدلا.

احترام التنوع

في الطابق الثالث من المتحف، وجدوا حجرة مليئة بالمجوهرات. 
باأللوان  مليئة  إنها  التحف.  هذه  ما  لنرى  "انتظر  زينة:  قالت 
القالدات  في  النظر  لتدقق  زينة  توقفت  الدقيقة."  والتفاصيل 
هذه  أن  إلى  اإلرشادات  هذه  "تشير  رشاد:  قال  واألساور. 
أال  الملكية؛  علي  محمد  أسرة  إلى  تاريخها  يعود  المجوهرات 
تشعرين أن هذه التفاصيل مدهشة جًدا؟ لقد أحببت كل أشكالها 

وألوانها؛ إن صناعة المجوهرات فنٌّ بالمعنى الحقيقي."

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة
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تابع ما يقرأه معلمك؛ ثم ضع خًطا تحت أشكال الفنون التي تالحظها في القصة.

متحف اإلسكندرية القومي

ذهب رشاد وزينة في رحلة مع الفصل إلى متحف اإلسكندرية القومي. 

قال رشاد: "أتشوق كثيًرا لرؤية جميع آثار اإلسكندرية الرائعة والقديمة" فرشاد ُيحب التاريخ وُيدرك أنه سيتعلم الكثير في هذه الرحلة؛ وعلى العكس 
لم تكن زينة متحمسة كثيًرا لهذه الرحلة. والتي تنهدت وقالت: "يمتلئ المتحف بالتحف القديمة؛ لكنني أستطيع القراءة عن التاريخ في الكتب." 

لقد كان رشاد مندهًشا جًدا بما شاهده في الحجرة األولى من المتحف من تماثيل كبيرة للملوك المصريين وبعض األدوات المستخدمة خالل هذه 
الِحقبة من الزمن. قال رشاد: "أتمنى لو كانت هناك فرصة للحديث مع أحد هؤالء الملوك." أجابت زينة: "أستطيع أن ُأساعدك بكتب تقرؤها وتعّرف 
كل شيء عن هؤالء الملوك." أشار رشاد إلى التماثيل والصور الموجودة حول الحجرة قائاًل: "ولكن أال تشعرين أن زيارة اآلثار أكثر متعة؟" وأضاف 

قائاًل: "أحب أن أرى التماثيل على طبيعتها." لكن زينة قد أبدت عدم موافقتها. 

وأثناء تجولهما في المتحف، توقف رشاد للحظة ليتفحص األواني الكانوبية المصنوعة من الفخار، ثم قال: "زينة، انظري إلى هذه األواني التي ُعّثر 
عليها في المقابر." 

قالت زينة: "هيا نتابع السير يا رشاد. ألن التفكير في المقابر ُمخيف إلى حٍد ما." 

قالت زينة: "أود النظر إليها طوال اليوم"؛ ثم سألت رشاد: "هل كانت المجوهرات في مصر القديمة تتمتع بكل هذه التفاصيل الدقيقة؟" 
أجاب رشاد: بالطبع؛ وما ُيضيف إلى جمالها أنها مصنوعة منذ زمن طويل فقالت زينة وهي تجذب ذراع رشاد: "هيا نتابع السير، أنا 

متشوقة لتعرف المزيد من المعلومات عنها."

الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي
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 ما تشعر به زينة: 

شعرت زينة بما يلي: 

شعرت زينة بما يلي: 

تأثير المشاعر في أفعالها:  

تأثير المشاعر في أفعالها:  

تأثير المشاعر في أفعالها:  

 ما يشعر به رشاد: 

شعر رشاد بما يلي: 

شعر رشاد بما يلي: 

تأثير المشاعر في أفعاله: 

تأثير المشاعر في أفعاله:

تأثير المشاعر في أفعاله:  

أكمل المخطط التالي مستعيًنا باألحداث التي وردت في القصة.

تحليل الشخصيات

الشكل الفني

الشكل الفني

الشكل الفني
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يقول المعلم ما يلي: اآلن تخيلوا أنكم كنتم في رحلة ميدانية مع زينة ورشاد. كيف سيكون رد فعلكم على ما رأوه؟ شاركوا وجهات 
نظركم مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا تأمل تجاربهم فل الصقا مع الزمالء.

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رف  تالميذ لمشاركا وجهات ىلعهم مع النقل.

يقول المعلم ما يلي: أنا متحمس لمعرفة المزيد عن الفن معكم في هذا الفصل. بالنسبة إلى مشروع شاِرك الخاص بنا، سوف 
نتعاون لتفسير لوحة قديمة كمسرحية. سنطبق فهمنا ألشكال الفن المختلفة إلضفاء الحيوية على اللوحة. يمكن أن يساعدنا 

فهم دوافع ومشاعر شخصيتنا، كما فعلنا اليوم، في البدء في التفكير في آرائنا الخاصة حول الفن الذي نالحظه.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 3. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تخيلوا أنكم ذاهبون لزيارة متحف اإلسكندرية القومي. ما هو الشكل الفني الذي ستهتمون برؤيته أكثر؟ 
مشاركة األفكار مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم مع الزميل المجاور.
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نظرة عامة الدرس 2
المثاد المستخفما

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في درسنا السابق، بدأنا نفكر في األعمال الفنية الحديثة والقديمة في مصر. ذكرنا عدة أنواع مختلفة من 
الفنون. لنبدأ بـ المشاركة السريعة حول الفصل لتسمية بعض أشكال الفنون التي نتذكرها من الدرس السابق.

يصثم المعظم بما يظلا اختيار تظميذ لظبفء.

يصثم التالميذ بما يظلا تسميا أشكال الناثل.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في تذكر ما اكتشفناه في درسنا األخير. اليوم سوف نلقي نظرة أعمق على أصل الفن في 
مصر.

2. يصثم المعظم بما يظلا تثزيع كتاب التظميذ. كن مستعًفا لتثجيه التالميذ لصص القنحات.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ يومنا بمالحظة صور الفن. انتقلوا إلى صفحة "األعمال الفنية والتاريخ الذي تعود إليه" ُتظهر 
الصور التي سنالحظها بعض األعمال الفنية المعاصرة واألعمال التي تم ابتكارها منذ آالف السنين. دعونا نرى ما إذا كانت 

هناك أدلة في األعمال الفنية حول التاريخ الذي تعود إليه.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: قم بقص الصور في هذه الصفحة والصفحة التي تليها. تعاون مع زميلك في تعرف 
تاريخ هذه األعمال الفنية ثم ضعها بترتيب زمني من األقدم إلى األحدث في المخطط الزمني التالي.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع مجموعتكم لتحديد الوقت الذي تعتقدون أنه تم فيه ابتكار كل قطعة فنية. رتبوا الصور 
بالترتيب من األقدم إلى األحدث في صفحة "األعمال الفنية والتاريخ الذي تعود إليه: المخطط الزمني." بمجرد توصلكم إلى 

اتفاق جماعي قفوا حتى أعرف أنكم انتهيتم.

يصثم المعظم بما يظلا تصسيم التالميذ إلن مجمثرات كل مجمثرا مكثىا من ستا تالميذ. أثااء رمل التالميذ، اطظب ماهم شعح سبب ارتصادهم 
أل إحفى القثر أقفم من األخعى. اقبل أي تنسيع معصثل طالما أل التالميذ قادرول رظن تعظيل تنكيعهم. إذا واجه التالميذ صعثبا، فاقتعح 
تصسيم القثر إلن مجمثرتين "قفيما" و "جفيف " أواًل. اطظب من التالميذ مصارىا قطعتين من المجثهعات، والماحثتات، والظثحات، والنخار، 

وتحفيف أيهما قفيم وأيهما حفيث؛ ثم يمكن لظتالميذ العمل رظن التعتيب من خالل التقايف.

يصثم التالميذ بما يظلا التعاول لتعتيب صثر األرمال النايا بتسظسل زمال. )سيثفع هذا األمع فعصا لظتالميذ لظتفرب رظن المهار  
الحياتياا التعاول وصاع الصعار.(

يصثم المعظم بما يظلا راف اىتهاء المجمثرا من رمل التعتيب، قم بتسهيل المشاركا فل مععض التجثل حتن يتسان لظتالميذ مالحلا مافكع  

التعاون

صنع القرار

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
يالحظ أموظا رظن الناثل فل مقع الصفيما.  
يعتب بعض األرمال النايا بالتسظسل من األقفم   

إلن األحفث.
ُيطبق رمظيات الضعب والكسثر لتحظيل أجزاء من   

الظثحا.

كتاب التظميذ  مساحا  
أقالم رصاص  
مصص  
مسطع  )واحف  لكل تظميذ أو   

مجمثرا ثاائيا من التالميذ(
صمغ أو شعيط الصق  
أقالم تظثين  
رقا متعيا  

المنعدات األساسياىثاتج التعظّم

المهارات الحياتيا

تعّلَم لتعمل

التعاولا
احتعام آراء اآلخعين.  

صاع الصعارا
تحفيف الاتائج والاتائج المتثقعا   إىشاء شبكا ىصاط كبيع  مماثظا لتظك المثجثد  فل كتاب التظميذ، 

لععضها فل مصفما النقل.

تجهيزات المعظم لظفرس

  أ

  د  جـ

  ب
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قص صور هذه الصفحة والصفحة التالية. تعاون مع زميلك في تقدير تاريخ تصميم هذه األعمال الفنية ثم ضعها 
بترتيب زمني من األقدم إلى األحدث في مخطط زمني. 

متي تم صنعها؟

الدرس

2



النقل الواىلا ىلع  رظن الناثل الصفلا 71

فيه كل ماهم. السماح لظمجمثرات بعمل أي تعفيالت قبل المتابعا.

يصثم التالميذ بما يظلا استخفام مععض التجثل لمالحلا المخططات الزمايا لظمجمثرات األخعى ثم تعفيل األفكار األوليا.

يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم في تقديراتكم. لقد سمعت نقاشاتكم الرائعة عن سبب ترتيب الصور بهذا التسلسل. واآلن لنَر 
الترتيب من األقدم إلى األحدث وأثناء سماعكم لقراءتي للتسلسل الفعلي، قوموا بإعادة ترتيب صور الصفحة ثم قوموا بتسمية 

كل منها وفًقا للتاريخ الذي أذكره.

يصثم المعظم بما يظلا معاجعا كل صثر  بفًءا من األقفم إلن األحفث. قعاء  أوصاف مختقع  لكل رمل فال. تشجيع التالميذ رظن إراد  
تعتيب القثر أثااء قعاءتك فل حالا وجثد خطأ فل التعتيب، ثم لقق القثر بالقمغ أو بشعيط الصق فل مكاىها القحيح وكتابا التثاريخ 

التل تذكعها بجاىب كل صثر .
)جـ( تموال أبث الهثل بالجيز  - ماذ 2525 قبل الميالد  
)ب( قالد  كبيع  - حثالل 1800 قبل الميالد  
)هـ( لثحا جفاريا من قبع المظك تثت راخ آمثل - 1323 قبل الميالد  
)ز( وراء هافسل صغيع - حثالل الصعل الواىل  
)أ( قالد  من الخعز الزجاجل - الصعل العابع  
)د( تموال األسف - 1933  
)ح( النخار المظثل - العقع الحفيث، أو فل العصثد الماضيا، أو غيع ذلك  
)و( ىسخا من لثحا بعديا تم إىشاؤها بالحاسثب - حفيوا، خالل العامين الماضيين  

يقول المعلم ما يلي: ما الذي أدهشكم فيما الحظتموه؟ هل أصبتم في تخميناتكم؟ ما الدالئل التي استعنتم بها لتساعدكم في 
تحديد ترتيب العمل الفني؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء أو استفراء متطثرين لظمشاركا بمالحلاتهم. درم أفكار التالميذ من خالل مالحلا األدلا 
الزمايا مول المثاد المستخفما )الحجع الجيعي فل تموال أبل الهثل مصابل المعفل فل تموال األسف( وحالا العمل النال )تالشل األلثال فل 

النخار والعسم األقفم.(

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا المالحلات.

يقول المعلم ما يلي: ماذا تعلمتم عن أصول الفن بعد اطالعكم على هذه الصور؟

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا المالحلات.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على استقطاع وقت للتفكير في كيفية تغير الفن بمرور الزمن. إن معظم األعمال الفنية يرجع 
أصلها إلى العصور القديمة. سنتابع ذكر أمثلة عن األعمال الفنية في مصر القديمة خالل دراستنا لهذا الفصل. إن مالحظة 

التغيرات الفنية سيساعدنا على تفسير الفن بشكل جديد في مشروع "شارك."

3. مظحثظا لظمعظما تأكف من مععفا التالميذ بتموال تثت راخ آمثل وال ماىع من أخذ بعض الظحلات فل ذكع بعض المعظثمات راه 
إذا لزم األمع.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نغير ما نركز عليه بعض الشيء. لدّي سؤال سيثير أفكاركم: هل تعقدون أن ثمة عالقة بين الرياضيات 
والفن؟

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار وذكع األسباب من وراء هذه اإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: في الواقع، ثمة الكثير من الصالت بين الرياضيات والفن. نستعين بالرياضيات لفهم الفن. يستخدم 
الفنانون الرياضيات عند ابتكار أي عمل فني. دعونا نكتشف أكثر أوجه الترابط بينهما. افتحوا الصفحة التالية بعنوان "توت عنخ 
آمون." إن الصورة األولى في هذه الصفحة هي لوحة لغرفة مقبرة أحد ملوك مصر القديمة "توت عنخ آمون." كان توت عنخ آمون 

ملًكا منذ أكثر من 3000 عام. عند موته، ُدفن في مقبرة. إن الحجرة التي ُدفن فيها مليئة بالنقوش الجدارية. عندما ترون هذه 
الصورة، في رأيكم ماذا كان حجم العمل الفني األصلي؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار تالميذ لإلجابا. تشجيع التالميذ رظن الثقثف وتصفيع حجم الظثحا مستخفمين أيفيهم 
وأذررهم.

يصثم التالميذ بما يظلا تصفيع حجم العمل النال.

يقول المعلم ما يلي: هناك فراغات في الصفحة لتسجيل أبعاد اللوحة الجدارية. يبلغ طول اللوحة الجدارية األصلية حوالي 6 
أمتار وارتفاعها حوالي 4 أمتار. اكتبوا هذه األبعاد في الفراغات المخصصة. انظروا إلى حائط الفصل. من )نقطة البداية( إلى 

)نقطة النهاية( حوالي 6 أمتار، وهو طول اللوحة األصلية. إنها أكبر من توقع معظمنا.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: احسب مساحة اللوحة الجدارية؛ ثم استخدم الكسور لوصف األجزاء المخصصة 
للرسم على الحائط الثاني.

   هـ

   و

  ح  ز
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يقول المعلم ما يلي: عند النظر ألول مرة إلى هذه الصورة، فإنها ال تبدو كبيرة كما هي في الحقيقة. يمكن تطبيق األعمال 
الفنية بكل األشكال وبمختلف األحجام. يمكن أن نستخدم الرياضيات لتقسيم اللوحة إلى أجزاء. دعونا نبدأ بحساب مساحة 

اللوحة الجدارية لنرى  أبعادها على حائط الفصل. هذا سيساعدنا في الوصول إلى الحجم الحقيقي للوحة الجدارية.

يصثم المعظم بما يظلا مسارف  التالميذ فل رمظيا الصياس وتحفيف أبعاد الظثحا إما رظن أحف جفرال النقل أو األرضيا إلرطاء فعصا 
لظتالميذ لظثصثل إلن الصياسات الحصيصيا.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا عن المساحة في مادة الرياضيات. كيف نستخدم هذين القياسين لحساب مساحة المستطيل؟

مظحثظا لظمعظما بااًء رظن مفى إلمام التالميذ بحساب المساحا، يمكاك اختيار تالميذ يكمظثل الصياسات بشكل مستصل أو مع زميل، 
أو أل يصثم النقل بأكمظه بحساب الصياسات.

يصثم التالميذ بما يظلا التطثع باإلجابا فل حساب المساحا.

يقول المعلم ما يلي: لقد حسبتم المساحة بضرب الطول -6 أمتار- في االرتفاع - 4 أمتار. اختاروا استراتيجية الضرب ثم قوموا 
بكتابة اإلجابة في كتابكم تحت الصورة.

يصثم المعظم بما يظلا استفراء تالميذ متطثرين لتمويل استعاتيجيات الضعب المستخفما، مول العسثمات، والمكعبات، واألسهم، والجمع 
المتكعر.

يصثم التالميذ بما يظلا حساب المساحا ثم التطثع باإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. واآلن انظروا إلى الجزء اآلخر من اللوحات الجدارية. هذا الجدار يبدو أصغر. إن مساحته 
حوالي 4 أمتار في 4 أمتار. استخدموا استراتيجية أخرى لحساب المساحة.

يصثم التالميذ بما يظلا حساب المساحا.

مظحثظا لظمعظما تشجيع التالميذ رظن استخفام استعاتيجيا بشكل مستصل فل هذه المسألا الحسابيا. إذا واجه بعض التالميذ 
صعثبا فل أول األمع، فاطظب من التالميذ المستثربين لألمع مسارف  زمالئهم الذين يجفول صعثبا فل فهم ذلك.

يقول المعلم ما يلي: واآلن وأنا أنظر إلى هذه اللوحة الجدارية، أالحظ أنها ُقسمت إلى أجزاء متساوية. ما عدد األجزاء التي 
ترونها؟

يصثم التالميذ بما يظلا تحفيف 12 جزًءا صغيًعا وجزَأين أكبع.

يقول المعلم ما يلي: بناًء على ذلك، نقول إن اللوحة الجدارية ُقسمت إلى 16 جزًءا متساوًيا.

يصثم المعظم بما يظلا ىمذجا كينيا تصسيم المستطيظين العظثيين إلن ىقنين لظثصثل إلن 16 جزًءا متساوًيا من الظثحا الجفاريا. يعسم 
التالميذ خًطا فل كتاب التظميذ لتصسيم األجزاء العظثيا من الظثحا الجفاريا.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا االستعانة بالكسور لوصف األجزاء المتساوية. هل يستطيع أي منكم أن يخبرنا ما الكسر الذي 
يصف مساحة أحد المستطيالت الصغيرة بالنسبة إلى اللوحة الجدارية بأكملها؟

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: إن نسبة كل مستطيل صغير هي 16/1 من الجدار بأكمله. انظروا مرة أخرى إلى المستطيل األكبر في 
األعلى. هل نسبة المستطيل أيًضا هي 16/1 من اللوحة الجدارية بأكملها. هل يمكنكم التعبير بالكسر عن المقدار الذي يشغله 

المستطيل األكبر من الجدار بأكمله؟

يصثم التالميذ بما يظلا استخفام الكسع 16/2 لظتعبيع رن الحجم الذي يشغظه المستطيل األكبع.

يصثم المعظم بما يظلا ىمذجا كينيا تلظيل مستطيظين صغيعين بما يساوي المستطيالت األكبع.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في استخدام الكسور لتقسيم اللوحة. يستخدم الفن المفاهيم الرياضية ويعبر عنها. سيساعدنا 
فهم كيفية قراءة القياسات، وحساب المساحة، وتقسيم األجزاء أثناء مالحظتنا واطالعنا على األعمال الفنية في ابتكار أعمالنا 

الفنية الخاصة.

4. يصثم المعظم بما يظلا تثزيع مساطع رظن التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نجرب استخدام الرياضيات لمساعدتنا في ابتكار عمل فني. انظروا إلى الفخار الملون في نشاط 
المخطط الزمني. ماذا تالحظون في التصميم الملون؟ هل تالحظون أي تمثيل للمفاهيم الرياضية؟

يصثم التالميذ بما يظلا تحفيف ىمط األشكال مول المعبعات أو األحجار الكعيما )الماس(.
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، فإن كل المربعات بنفس الحجم  يقول المعلم ما يلي: بالطبع، المربعات المتكررة هي ما ُتشكل النمط المرسوم. ومن َثّمَ
وبداخلها نفس الصورة. يمكننا استخدام المسطرة لعمل شكل للنمط. افتحوا الكتاب على صفحة "تصميم نمط."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أواًل، قّسم المستطيل إلى أشكال متساوية، ثم ابتكر تصميم كي يتكرر في كل شكل.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى شبكة النقاط في الصفحة. ما نوع األشكال التي يمكن رسمها عند توصيل النقاط ببعضها 
البعض باستخدام الخطوط؟

يصثم التالميذ بما يظلا تحفيف األشكال المحتمظا )الموظوات، والمعبعات، والمستطيالت، واألشكال السفاسيا، وشبه الماحعف(.

يقول المعلم ما يلي: كل ما ذكرتموه هو أفكار رائعة عن األشكال. دعونا نتدرب مًعا على كيفية استخدام المساطر لرسم هذه 
األشكال والتأكد من تساوي مساحتها. وهذا يعني أن محيط جميع األشكال يجب أن يكون متساوًيا. وبما أننا نرسم على شبكة، 

يمكننا حساب عدد النقاط التي سنستخدمها لرسم كل جانب من الشكل للتأكد من تساوي الجوانب في كل مرة.

يصثم المعظم بما يظلا تعظيق شبكا ىصاط كبيع  الحجم فل مصفما النقل. ىمذجا كينيا رسم موظوين بأحجام متساويا رظن شبكا الاصاط. 
استفراء التالميذ لظتثجه ىحث السبثر  لامذجا رسم شكل واحف ثم استفراء تظميذ آخع إلن األمام لعسم ىنس الشكل. وتكعار ذلك مع كل 

شكل.

يصثم التالميذ بما يظلا ىمذجا كينيا رسم أشكال بأحجام متساويا رظن الشبكا.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على مشاركتكم في هذا التدريب. شاركوا مع الزميل المجاور الشكل الذي تودون عمله. كما عليكم 
مشاركة طول األضالع المستخدمة في الرسم.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أشكال واستعاتيجيات العسم مع الزمالء.

يقول المعلم ما يلي: استخدموا أقالم التلوين الداكنة لرسم كل شكل. بمجرد ملء الشبكة بالشكل، قوموا برسم نفس الصورة في 
كل شكل، كما الحظنا في اإلناء الفخاري.

يصثم التالميذ بما يظلا رسم أشكال متكعر  ووصف التقميم.

يصثم المعظم بما يظلا إذا سمح الثقت، يمكن لظتالميذ استخفام المساطع لصياس محيط الشكل الذي رسمثه بالساتيمتعات أو المظيمتعات 
وحساب المساحا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد اطلعنا اليوم على أمثلة على األعمال الفنية القديمة. كما وظفنا الرياضيات حتى تساعدنا على تقسيم 
اللوحة الجدارية، ومن ثم عمل نمط شكل متكرر خاص بنا. شاركوا أعمالكم الفنية مع الزميل المجاور. قوموا بوصف الشكل 

الذي سترسمونه مع ذكر مساحته والتصميم المستخدم داخل كل شكل.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا الشكل النال المقمم مع الزمالء.
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أواًل، قّسم المستطيل إلى أشكال متساوية؛ ثم ابتكر تصميم كي يتكرر في كل شكل. 

تصميم نمط
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نظرة عامة الدرس 3

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في الدرس السابق عن الفن في مصر القديمة. واستخدمنا المخطط الزمني لعرض الترتيب 
الزمني لمختلف األعمال الفنية. دعونا نتدرب على إنشاء مخطط زمني، ولكْن هناك تحٍد خاص لكم، وهو أن تصطفوا جميًعا في 
ا يعرض ترتيب أعياد ميالدكم خالل العام.  ا بشرّيً صفوف بترتيب أعياد ميالدكم من يناير إلى ديسمبر. وهذا سيكون مخطًطا زمنّيً

إن الحيلة هنا تكمن في عدم التحدث إلى بعضكم البعض أثناء العمل. يجب أن تلتزموا الصمت.

يصثم التالميذ بما يظلا االصطناف وفًصا لتعتيب أرياد ميالدهم من شهع ياايع وحتن ديسمبع.

يصثم المعظم بما يظلا تشجيع التالميذ رظن استخفام أساليب التثاصل غيع الظنلل.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. قمنا بعمل مخطط زمني بشري. يساعدنا المخطط الزمني على معرفة تاريخ وقوع األشياء 
بالترتيب الزمني. إذا الحظنا أصل األعمال الفنية في مصر، فسيساعدنا المخطط الزمني على التفكير في كيفية تغير األشياء 

بمرور الوقت. إذا نظرنا إلى المخطط الزمني لألعمال الفنية التي صممتموها خالل سنوات المدرسة، فكيف تغيرت أعمالكم 
الفنية بمرور هذه السنوات؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: عند استخدامكم ألقالم التلوين ألول مرة، فإن الصور التي سترسمونها ستكون عبارة عن خطوط وخطوط 
مائلة. قد ال تحتاجون إال إلى لون أو اثنين. وبما أنكم تعلمتم كيفية استخدام األلوان بشكل أفضل، فبإمكانكم البدء برسم أشكال 

مثل الدوائر والمربعات. واآلن، إن الكثير منكم يستطيع رسم صور ألشياء حقيقية، مثل صور ألشخاص أو حيوانات. أول شيء 
يلفت انتباهنا عند النظر إلى أي عمل فني هو األلوان. في رأيكم، ما أهمية األلوان في أي عمل فني؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا. متابعا المحادثا لفرم التالميذ فل اكتشاف ألثال 
العمل النال مع طعح المزيف من األسئظا مولا

لَم يستخفم النااىثل ألثاًىا معياا؟  
هل ثما ألثال تبعث رظن الشعثر بالسعاد ؟ أو ألثال تبعث رظن الشعثر بالحزل؟  

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: ما لونكم المفضل؟ لماذا؟ قوموا بمشاركة أفكاركم مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األلثال المنضظا مع زمالء النقل.

يقول المعلم ما يلي: لوني المفضل هو........ أحب استخدام هذا اللون في دهان منزلي وفي المالبس )والمجوهرات( التي 
أرتديها. بالنظر إلى األعمال الفنية في مصر القديمة، يساعدنا ذلك على تكوين فكرة عن نوع األلوان المستخدمة بشكل مستمر 

المثاد المستخفما

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
استكشاف التفرجات الظثىيا )من الفاكن إلن   

الناتح(.
شعح دور الظثىين األبيض واألسثد فل إىشاء   

تفرجات لثىيا.
استخفم األشكال الهافسيا فل العمل النال   

األصظل.

التفرج.  
شكل ربارل األضالع  

أقالم رصاص  
كتاب التظميذ  
أقالم رصاص مظثىا أو أقالم   
تظثين

المنعدات األساسياىثاتج التعظّم

المهارات الحياتيا

تعظَّم لتكثل

المحاسبياا
تصفيم تغذيا راجعا فعالا.  

اكتِشف )90 دقيقة(
اإلرشادات
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وكيفية توظيف هذه األلوان.

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع كتاب التظميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "تحف مصرية قديمة" اقرأوا اإلرشادات مع الزميل المجاور ثم ليكمل 
كل واحد منكم الصفحة بنفسه.

يصثم التالميذ بما يظلا كتابا األلثال األكوع استخفاًما فل القثر.

يقول المعلم ما يلي: بعد ذلك، انظروا إلى مثال اللوحة على ورق البردي. هل ترون أي ألوان مشابهة؟ أين؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: إن األلوان لها أهمية كبيرة عند القدماء المصريين. لقد استخدموا ستة ألوان رئيسية: األحمر )دشر(، 
واألخضر )وادج، واألزرق )خسبدج(، واألصفر )كنجت(، واألسود )كم(، واألبيض )حدج(. لم تكن لدى القدماء المصريين متاجر 

يمكنهم من خاللها شراء أنابيب الطالء مثلما نفعل اليوم. في رأيكم ما مصدر ألوان اللوحات الجدارية؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لقد ُعثر على صندوق ألوان صغير من بين القطع الفنية الموجودة في مقبرة توت عنخ آمون. يحتوي 
صندوق األلوان على مساحيق لصخور مختلفة، بما في ذلك كبريتيد الزرنيخ وكان يستخدم كصبغ أصفر اللون. وصبغ أحمر من 

مركبات الحديد صبغ أخضر من كربونات النحاس الخضراء لقد كان أصل ألوان الطالء من معادن طبيعية من األرض. يطحن 
الفنانون المعادن حتى تصبح مسحوًقا ناعًما ثم يخلطونها بنوع من الصمغ. دعونا نتعرف أكثر على اللون.

إن اللون هو طريقة لوصف شيء بناًء على انعكاس الضوء. نستطيع أن نرى ألواًنا مختلفة بسبب وجود أجزاء معينة بأعيننا. 
نستطيع أن منيز بني مئات األلوان املختلفة. انظروا جيًدا إلى الفستان املرسوم في صورة البردي. ماذا تالحظون؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يصثم المعظم بما يظلا تثسيع ىطاق المحادثا بما يففع التالميذ إلن التفقيق فل تناصيل النستال. طعح أسئظا مولا
ما لثل النستال؟  
هل الجزء السنظل من النستال بانس الظثل؟  
سأكثل رظن صثاب إذا قظت إل لثل النستال أزرق، ولكن كيف تقنثل االختالف بين الجزء األمامل من النستال والجزء   

الخظنل؟

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا إجاباتهم.

3. يقول المعلم ما يلي: نعم إن لون الفستان أزرق، ولكن يختلف اللون من األزرق الداكن إلى األزرق الفاتح. وهذا ما ُيسمى بتدرج 
األلوان. ُيقصد بالتدرج المزج التدريجي من لون إلى آخر أو من الدرجة الداكنة إلى الفاتحة من نفس اللون. دعونا نجرب عمل 

تدرج للون الرمادي باألقالم الرصاص. يمكننا عمل تدرج للون األسود حتى الرمادي وصواًل إلى اللون األبيض. افتحوا كتاب 
ا في الصورة؟ في رأيكم كيف  التلميذ على صفحة "تدرج األلوان." انظروا جيًدا إلى صورة المخروط. هل يبدو شكله حقيقّيً

استطاع الفنان أن يجعل الشكل يبدو حقيقًيا؟ صفوا ما ترون.

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تدّرب على إنشاء تدرجات لأللوان في العمود األيسر.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نتدرب على عمل تدرج في المخروط ناحية اليسار. باستخدام القلم الرصاص، كيف تجعلون جزًءا 
واحًدا يبدو داكن اللون بشكل أكبر؟ أو فاتح اللون بشكل أكبر؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.
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األلوان: 

األلوان: 

اكتب األلوان األكثر استخداًما

تحف مصرية قديمة

الدرس

3
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تدّرج األلوان
تدّرب على إنشاء تدّرجات لأللوان في العمود األيسر.  
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يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. يمكنكم الضغط بسن القلم أكثر حتى تحصلوا على تدرج داكن بشكل أكبر. إذا ضغطتم بسن 
القلم بصورة خفيفة، فسيبدو اللون أفتح. يمكنكم استخدام جانب القلم الرصاص لعمل ظالل مختلفة. إن عمل مزج ألي صورة 

ترسمونها أو ظالل يجعل الصورة تبدو كأنها حقيقية. حاولوا أن تجعلوا المخروط يبدو حقيقًيا.

يصثم التالميذ بما يظلا رمل ظالل المخعوط باستخفام أقالم رصاص.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أىحاء النقل أثااء رمل التالميذ لععض المسارف .

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. عليكم أن تشاركوا عملكم وتناقشوه مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا العمل النال مع الزمالء. )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  لظتفرب رظن المهار  الحياتياا 
المحاسبيا(.

يقول المعلم ما يلي: يتطلب عمل ظالل للصورة التي ُترسم الكثير من التدريب. دعونا نجرب ذلك اآلن باستخدام بعض األلوان. 
انظروا إلى المثال الموضح عن تدرج األلوان. ال تنسوا أن تضغطوا على القلم بشكل متفاوت للحصول على ألوان أغمق وأفتح. 

اختاروا اللون المفضل. قوموا بعمل تدرج لوني باستخدام القلم الرصاص في المربع الموجود أسفل المربع الذي أنشأتموه.

يصثم التالميذ بما يظلا استخفام لثل لعمل تفرج لثىل به.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أىحاء النقل أثااء رمل التالميذ لععض المسارف .

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. عليكم أن تشاركوا عملكم وتناقشوه مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا العمل النال مع الزمالء. )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  لظتفرب رظن المهار  الحياتياا 
المحاسبيا(.

يقول المعلم ما يلي: لقد اطلعنا على الكثير من األمثلة المختلفة على األعمال الفنية، والحظنا كيف أن تدرج األلوان يجعل 
الشيء يبدو كأنه حقيقي.

مظحثظا لظمعظما إذا كال هااك جهاز كمبيثتع متاح، فاماح فعصا لظتالميذ الكتشاف تفرج األلثال رظن بعامج الكمبيثتع.

4. يقول المعلم ما يلي: يمكننا مالحظة أمر آخر في أعمال المصريين القدماء الفنية وهو استخدام النمط الهندسي. لقد 
ا في اإلناء الفخاري، كما يمكننا أن نجد األنماط أيًضا في المجوهرات. لَنُعْد إلى الصفحة بعنوان "تحف  وجدنا نمًطا هندسّيً

مصرية قديمة." ما األشكال الهندسية التي تالحظونها؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. يمكننا أن نرى أمثلة على أشكال منتظمة رباعية األضالع أو أشكال بأربعة أضالع. على وجه 
التحديد، يمكننا أن نرى المعينات والمستطيالت. دعونا نتدرب على تحديد هذه األشكال حتى نتمكن من استخدامها إلنشاء 

تصميم أصلي. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "األشكال الهندسية." دعونا نراجع ما نعرفه عن األشكال الهندسية. لكن قبل أن 
نبدأ، هل الحظتم أي تشابه في األشكال الثالثة المعروضة؟

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم. يجب رظن التالميذ مالحلا أل األشكال الوالثا لها أربعا أضالع ومن َثّمَ فهل رباريا 
األضالع.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اذكر أسماء األشكال التالية، وصمم نمًطا حقيقًيا إلسورة ذهبية باستخدام األشكال 
الهندسية.

يصثم التالميذ بما يظلا كتابا أسماء األشكال الهافسيا بشكل صحيح.

يصثم المعظم بما يظلا إذا لم يكن التالميذ مستعفين بعف لكتابا أسماء األشكال بأىنسهم، فاكتب الكظمات الوالث رظن السبثر  كباك كظمات 
)معين، مستطيل، معبع( وليس بتعتيب األشكال رظن القنحا.

يقول المعلم ما يلي: هذه األشكال الرباعية المختلفة لها أسماء محددة تساعدنا على التمييز بينها. دعونا نستخدم ما نعرفه 
عن الفن، واأللوان، واألشكال، والتدرجات في مصر القديمة لتصميم سوار. استخدموا الجزء السفلي من الصفحة لتصميم سوار 

أصلي باستخدام نمط واحد أو عدة أنماط من األشكال الرباعية. استخدموا كل األشكال في تصميمكم.

مظحثظا لظمعظما يمكن لظتالميذ قص األساور وارتفاؤها أو االحتناظ بها كجزء من زي مسعحيا مشعوع شارك.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ

المحاسبية

المحاسبية
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األلوان: 
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اكتب األلوان األكثر استخداًما

تحف مصرية قديمة
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اذكر أسماء األشكال التالية، وصمم نمًطا حقيقًيا إلسورة ذهبية باستخدام األشكال الهندسية.

األشكال الهندسية
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واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن األلوان واألشكال. نظرنا إلى أمثلة على كيفية استخدام األلوان واألشكال في الفن في 
مصر القديمة. أين يمكننا أن نرى أمثلة على التدرجات اللونية في عالمنا اليوم؟ على سبيل المثال، هل هناك أي عالمات أو 

تقسيمات الحظتموها لها تدرج لوني؟ ]قد تشمل األمثلة الفتات في المجتمع من حولنا، واأليقونات الموجودة على الهواتف، وما 
إلى ذلك.[ ناقش ذلك مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا المشاركا مع الزميل المجاور.
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نظرة عامة الدرس 4

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، اكتشفنا أصول األلوان واألشكال الهندسية في األعمال الفنية في مصر القديمة. ما هي 
بعض األشكال الهندسية التي يمكنكم ذكرها؟ أخبروا زميلكم المجاور.

يصثم المعظم بما يظلا االستماع إلن إجابات التالميذ. اختيار تظميذين لمشاركا إجاباتهم بقثت راٍل مع باقل التالميذ.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا اإلجابات مع باقل التالميذ فل النقل.

2. يقول المعلم ما يلي: األشكال الهندسية في كل مكان حولنا. نرى أشكااًل هندسية في مبانينا وفنوننا، وحتى مالبسنا 
ومجوهراتنا. ما األشكال الهندسية التي يمكنكم رؤيتها في فصلنا؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع كتاب التظميذ.

يقول المعلم ما يلي: حددنا في الدروس السابقة أنماًطا هندسية في تصميمات الفخار والمجوهرات. هل يمكنكم التفكير في 
أنواع أخرى من الفن تستخدم أشكااًل هندسية؟

يصثم التالميذ بما يظلا تصفيم أموظا )العمار ، وبعض الظثحات، والماحثتات، وغيع ذلك(.

يصثم المعظم بما يظلا إذا تععف التظميذ رظن المالبس كشكل من أشكال النن الذي يتضمن أحياًىا أشكااًل هافسيا، فابفأ من تظك اإلجابا رن 
طعيق طعح أسئظا متابعا ألموظا وأىثاع من األىماط.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نلقي نظرة على بعض األمثلة لألنماط الهندسية المستخدمة كشكل من أشكال الفن على المالبس. 
افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "المالبس واألشكال الهندسية."

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المثاد المستخفما

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
تععف مختظف المثاد الخام الطبيعيا المستخفما   

فل صاارا المالبس.
المصارىا بين المالبس التل يعتفيها األشخاص   

فل مااطق ومااخات مختظنا من العالم.
استكشاف البقمات والطبارا بالصثالب.  
وصف تأثيع التكاثلثجيا فل النن.  

حّضع ورقا مخططات كبيع  مع مخطط تنقيظل لقف من ىمط 
هافسل مول صف من خمسا موظوات. قم بإىشاء محطا رمل 

الستخفام مستظزمات الطالء، بما فل ذلك المثاد المذكثر  
أراله.

أقالم تظثين وأقالم رصاص مظثىا  المثاد الخام  
ورق مخططات  
أقالم تحفيف  
أقالم رصاص  
كتاب التظميذ  
لثازم فايا )لكل مجمثرا(ا  

ألثال مائيا )ألثال مختظنا فل أكثاب   
صغيع (

رول الطالء وفعشا  )أو إسناجا(  
طبق فثم )أو خضعاوات مول الجزر،   

والبطاطس، والتناح(
أدوات تاليف )الماء، أو المااديل الثرقيا،   

أو المااشف المبظظا(

ىثاتج التعظّم

تجهيزات المعظم لظفرس

المنعدات األساسيا

المهارات الحياتيا

تعظَّم لتععف

التنكيع الااقفا
تحفيف المعظثمات المتعظصا   

بالمثضثع.
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يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب أسماء األشكال الهندسية التي تراها.

يصثم التالميذ بما يظلا تسميا األشكال الهافسيا التل يعوىها فل القثر.

يقول المعلم ما يلي: ماذا الحظتم في المالبس؟ ما أوجه التشابه أو االختالف بين الصور؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: ما هي الصور التي تشبه المالبس التي نرتديها في المنطقة التي نعيش فيها؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: بعض الصور ال تشبه المالبس التي نرتديها. ما هو االختالف؟ هل تعكس المالبس المكان الذي يعيش فيه 
األشخاص؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. لقد تعرفنا على المناخات وكيف يتكيف الناس معها في وقت سابق من العام. من هذه الصور، 
يمكننا معرفة من قد يعيش في مناخ بارد ومن قد يعيش في مناخ دافئ. يمكننا أيًضا أن نرى أن أنماًطا مماثلة ُتستخدم في جميع 

أنحاء العالم. في هذا الفصل، تعلمنا كيف ُتصنع األعمال الفنية، وتحدثنا عن بعض المواد. هل تبدو المالبس في هذه الصور 
كأنها كلها مصنوعة من نفس المواد؟

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: في الصف األول االبتدائي، تعلمنا كيفية صنع المالبس من خالل دراسة دورة حياة القميص. ماذا تتذكرون 
عن عملية صنع القميص؟ شاركوا أفكاركم مع  زميل مجاور.

يصثم المعظم بما يظلا االستماع إلن إجابات التالميذ. اختيار تظميذين لمشاركا إجاباتهم بقثت راٍل مع باقل التالميذ.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا اإلجابات مع باقل التالميذ فل النقل. )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  لظتفرب رظن المهار  
الحياتياا التنكيع الااقف(.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. تذكرتم أن الخطوة األولى في صنع القميص هي حصاد القطن. ولكي يصبح القطن المحصود 
نسيًجا، تقوم آلة بفصل البذور عن نبتة القطن وآلة أخرى تقوم بتدوير القطن ليتحول إلى خيط. وآلة ثالثة تنسج الخيط 

القطني ليتحول إلى القماش. هل تعتقدون أن كل هذه المالبس مصنوعة من القطن؟ لماذا وِلَم ال؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: عندما تفكرون في المناخ والمناطق المناسبة لكل نوع من أنواع المالبس، فكروا في المواد الخام -أو 
األساسية- الالزمة لصنعها. قد تحتوي المناخات والمناطق الباردة على سترات صوفية ثقيلة للحفاظ على دفء األشخاص. 

وُيصنع صوف السترات من الخراف. هل سبق لكم أن لمستم الخراف؟ كيف كان ملمسها؟

يصثم المعظم بما يظلا اختيار رفد قظيل من التالميذ ممن يعفعثل أيفيهم لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا التجارب مع باقل التالميذ فل النقل.

يقول المعلم ما يلي: األوشحة والفساتين الحريرية الجميلة مصنوعة من حرير دودة القز. تأكل دودة القز أوراق التوت التي تنمو 
في شمال الصين. تقوم دودة القز بتدوير شرنقة من األلياف الدقيقة القوية التي تعد مصدر الحرير التجاري. ارفعوا أيديكم إذا 

رأيتم شرنقة فراشة أو عثة من قبل. كيف كان شكلها؟

يصثم المعظم بما يظلا اختيار رفد قظيل من التالميذ ممن يعفعثل أيفيهم لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا التجارب مع باقل التالميذ فل النقل.

يقول المعلم ما يلي: هنا في مصر، نزرع أجود أنواع القطن. يسمح المناخ في مصر لأللياف القطنية بالنمو لفترة أطول. ارفعوا 

التفكير الناقد
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اكتب أسماء األشكال الهندسية التي تراها.

مالبس بأشكال هندسية

أسماء األشكال الهندسية: 
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أيديكم إذا شاهدتم حقل قطن من قبل.

يصثم التالميذ بما يظلا رفع أيفيهم إذا كاىثا قف شاهفوا حصل قطن من قبل.

3. يقول المعلم ما يلي: افتحوا صفحة "المواد الخام." دعونا نتحدث عما نعرفه عن مصدر نسيج أنواع المالبس المختلفة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اذكر أسماء المواد الخام ثم ِصل كل مادة خام بمنتجها النهائي.

يصثم التالميذ بما يظلا رسم خّط لمطابصا المثاد الخام مع الماتجات الاهائيا.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أىحاء النقل بياما يعمل التالميذ حتن يصثم بتصييم التعُظم.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. ُتصنع المالبس من مواد مثل الصوف، والحرير، والقطن. يمكن نسج األنماط إلى قماش 
باستخدام خيوط بألوان مختلفة أو باستخدام الطالء أو الصبغة على المواد. ارفعوا أيديكم إذا رأيتم شخًصا ينسج من قبل. ماذا 

الحظتم؟

يصثم المعظم بما يظلا اختيار رفد قظيل من التالميذ ممن يعفعثل أيفيهم لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: أتذكرون عندما نظرنا إلى الفن المنقوش على جدران حجرة دفن توت عنخ آمون؟ بالنظر إلى األعمال 
الفنية في مصر القديمة، يمكننا أن نرى أن بعض الفنون األقدم قد تم نقشها باألصابع على الجدران، وبعضها ربما باستخدام 

الطباعة بالقوالب. تتم الطباعة بالقوالب عن طريق نحت التصميم في مادة صلبة مثل الخشب ورش الطالء عليه والضغط عليه 
بسطح آخر. من السهل تكرار النمط باستخدام هذه الطريقة.

5. يقول المعلم ما يلي: دعونا نستكشف بعض الطرق التي يمكننا من خاللها ابتكار األعمال الفنية. حان الوقت لتصبحوا 
مصممي أزياء. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "متعة تصميم األزياء."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استخدم بصمات األصابع البتكار نمط على مخطط القميص؛ ثم استخدم الطباعة 
بالقوالب لعمل نفس النمط على مخطط القميص التالي.

يصثم المعظم بما يظلا تثفيع الظثازم، مول صبغا األلثال، وبكع  الطالء أو اإلسناج، ومثاد التاليف، ومثاد الطبارا بالصثالب.

مظحثظا لظمعظما يمكن لظتالميذ قطع حافا طبق النثم )أو قارف  كثب النثم( وىحتها/العسم رظيها بصظم رصاص باهت، أو رقا، أو 
قظم حبع جاف. تأكف من الضغط رظن الخطثط التل يعسمها التالميذ فل رمق النثم لظحقثل رظن أفضل الاتائج، ثم اىشع كميا من 

صبغا األلثال المخننا قظياًل ببعض الماء، رظن سطح النثم باستخفام فعشا  العسم أو البكع . وبعف ذلك، اقظب طبق النثم بعاايا 
)بحيث يكثل جاىب الطالء إلن أسنل( واضغط إلن أسنل رظن السطح الكامل لطبق النثم بلهع المظعصا أو البكع ، ثم ارفع طبق 

النثم. بفاًل من ذلك، يمكن لظتالميذ استخفام المثاد الغذائيا، مول البطاطس أو الجزر أو التناح لاحت التقميم.

يقول المعلم ما يلي: قوموا بإنشاء تصميم هندسي بسيط على مخطط القميص األول. يمكنكم رسم تصميمكم بقلم رصاص 
أواًل.

يصثم التالميذ بما يظلا رسم تقميم هافسل بسيط رظن مخطط الصميص األول.

يقول المعلم ما يلي: شاركوا أكواب الطالء واستخدموا أصابعكم إلضافة لون إلى تصميماتكم.

يصثم التالميذ بما يظلا استخفام الطالء واألصابع إلضافا لثل إلن التقميمات.

يقول المعلم ما يلي: يرجى تنظيف أصابعكم قبل االنتقال إلى الجزء التالي.

يصثم التالميذ بما يظلا تاليف األصابع باستخفام الظثازم المتاحا.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أىحاء النقل ومالحلا التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: عمل رائع! وجد المصريون القدماء طرًقا الستخدام المعادن المختلفة لتصنيع األلوان. كانت األصابع 
أسهل طريقة الستخدام الطالء على الحائط لتوصيل أفكارهم.

اآلن دعونا نحاول الطباعة بالقوالب. قوموا بنحت نفس التصميم اخلاص بكم في املواد املقدمة. ضعوا الطالء واضغطوا عليه 
على املخطط الثاني للقميص في كتاب التلميذ. شاهدوني أواًل.

يصثم المعظم بما يظلا شعح رمظيا الطبارا بالصثالب، مع وصف كل خطث  ينعظها.

يقول المعلم ما يلي: حان دوركم اآلن. ابتكروا تصميًما باستخدام الطباعة بالقوالب.
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اذكر أسماء المواد الخام ثم ِصل كل مادة خام بمنتجها النهائي.

المواد الخام
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استخدم بصمات األصابع البتكار نمط على مخطط القميص؛ ثم استخدم الطباعة بالقوالب لعمل نفس النمط على مخطط 
القميص التالي.  

متعة تصميم األزياء
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يصثم التالميذ بما يظلا ابتكار تقميمات من خالل الطبارا بالصثالب لعسمها رظن الخطثط الععيضا لظصميص الواىل.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أرجاء النقل، لمالحلا التالميذ والمسارف  حسب الحاجا. تذكيع التالميذ بالضغط بشف  لاحت 
تقميماتهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. من فضلكم، نظفوا المكان الذي كنتم تجلسون فيه وأعيدوا المواد المستخدمة إلى مكانها 
األصلي مجدًدا.

يصثم التالميذ بما يظلا تاليف المكال وإراد  المثاد.

يقول المعلم ما يلي: انظروا بعناية إلى كال القميصين. أي قميص يملك تصميًما أكثر دقة؟ ما هي أسرع طريقة إلكمال 
القميص؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

مظحثظا لظمعظما اطظب من التالميذ إىشاء ىنس التقميم باستخفام بعىامج كمبيثتع مااسب والمصارىا بين التقميمين فل كتاب 
التظميذ.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن أصول تصنيع المالبس وكيف ما زلنا نستخدم األنماط واألشكال الهندسية التي كانت 
تستخدم في السابق في مصر القديمة. برأيكم، ما هي بعض الطرق التي غيرت بها التكنولوجيا كيفية تصميم المالبس وصنعها 

اليوم؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة! يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر إلنشاء أنماط وتصميمات. واآلالت التي تصنع المالبس 
اليوم أسرع كثيًرا وأكثر قدرة على ابتكار تصميمات معقدة مما كانت عليه قبل قرن من الزمان. وفرت لنا التكنولوجيا أيًضا أقمشة 

مصنوعة من مواد غير طبيعية، مثل القطن أو الصوف.
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نظرة عامة الدرس 5

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا عن أصول المالبس وكيف يمكننا تتبع األنماط الهندسية في الفن في عصر قدماء المصريين. 
بدأنا أيًضا في التفكير في التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا في المالبس. كيف تغير التكنولوجيا أشكال الفن األخرى في 

رأيكم؟

يصثم المعظم بما يظلا االستماع إلن إجابات التالميذ. اختيار تظميذين لمشاركا إجاباتهم بقثت راٍل مع باقل التالميذ.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا اإلجابات مع باقل التالميذ فل النقل.

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع كتاب التظميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: سنكتشف اليوم شكاًل آخر للفن وهو الموسيقى. ُتظهر األعمال الفنية من مصر القديمة الموسيقى 
باعتبارها جزًءا مهًما من الحياة، خاصًة في زمن الفراعنة. كما ُتظهر األعمال الفنية أيًضا أن الموسيقى كانت ُتعزف في 

االحتفاالت الدينية، والقصور، والمزارع، وحتى ساحات القتال. ُتظهر العديد من اللوحات قدماء المصريين وهم يمارسون الغناء 
والرقص والعزف على اآلالت الموسيقية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أصول الموسيقى المصرية."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ِصف األدوات الموسيقية الموجودة في الصورة

يصثم التالميذ بما يظلا وصف األدوات المقثر .

يقول المعلم ما يلي: إلى أي مدى تشبه بعض هذه اآلالت آالت العصر الحديث؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا أن نرى العديد من أوجه التشابه مع اآلالت التي يستخدمها الموسيقيون اليوم. دعونا نستكشف 
المزيد عن أصول بعض الموسيقيين المعاصرين. من هم بعض الموسيقيين والفنانين المصريين المعاصرين المشهورين الذين 

يمكنكم ذكرهم؟

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المثاد المستخفما

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
البحث وتصفيم معظثمات رن السيع  الذاتيا   

لظمثسيصيين والنااىين المقعيين.
تأليف كظمات أغايا لمظّحن مقعي حفيث   

لتظخيص التعظم الجفيف.

درث  المثسيصارين و/أو النااىين المحظيين لمشاركا مهاراتهم 
مع النقل. تجميع مصاالت وكتب رن سيف درويش، ومحمف ربف 

الثهاب، وزكعيا أحمف، وثالثا فااىين مقعيين مععوفين رظن 
األقل مول أرمين أجثب، ورالء رثض، وخالف حافظ.

كتب رن النن لمشاهيع النااىين   اآلالت المثسيصيا  
المقعيين

كتب ومصاالت إخباريا ومصاالت ربع   
اإلىتعىت رن المظّحاين والنااىين 

المقعيين
تسجيل صثتل ألغاياا "رظمثىا فل   

مفرستاا إزاي ىحبها" )أو أي لحن آخع 
مععوف(

كتاب التظميذ  
أقالم رصاص  

ىثاتج التعظّم

تجهيزات المعظم لظفرس

المنعدات األساسيا

المهارات الحياتيا

تعظَّم لتععف

التنكيع الااقفا
تحفيف المعظثمات المتعظصا   

بالمثضثع.
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ِصف اآلالت الموسيقية الموجودة في الصورة 

أصول الموسيقى المصرية

الدرس

5
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يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: ممتاز. عندما تستمعون إلى الموسيقى أو تشاهدون عماًل فنًيا يعجبكم، ما الذي تشعرون به؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

3. يقول المعلم ما يلي: الموسيقى والفن مهمان في أي مجتمع. يمكن أن تعكس الموسيقى والفن ما نشعر به وما يحدث في 
حياتنا. يوجد في مصر بعض الموسيقيين والفنانين المشهورين. هيا نتعلم المزيد عنهم.

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع كتاب التظميذ.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم، افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "مشاهير الموسيقيين والفنانين."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ابحث عن أحد الملّحنين والفنانين؛ ثم سّجل المعلومات على مخطط األفكار.

يصثم التالميذ بما يظلا استخفام مثارد مختظنا لظبحث رن المظّحاين والنااىين.

مظحثظا لظمعظما يمكن تاليم المثارد لكل فاال ومظّحن فل مااطق مختظنا من النقل، بحيث يمكن لظتالميذ مشاركا المثارد بسهثلا 
أكوع. إذا كاىت أجهز  الكمبيثتع متثفع ، فاسمح لظتالميذ بالبحث باستخفام القنحات ذات اإلشارات المعجعيا أو العوابط 

المحفد .

ه التالميذ حسب الحاجا. يصثم المعظم بما يظلا أثااء رمل التالميذ، تجثل فل أرجاء النقل، وقّسم المهام، ووّجِ

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. يرجى تشكيل مجموعة من أربعة أو خمسة تالميذ قاموا بإجراء بحث عن ملحنين وفنانين 
مختلفين.

يصثم التالميذ بما يظلا تشكيل مجمثرات صغيع  لبحث مجمثرا متاثرا من المثسيصارين والنااىين.

مظحثظا لظمعظما ال بأس إذا اختارت المجمثرات ىنس المثسيصيين \ النااىين. يمكن لظتالميذ االستماع إلن المعظثمات التل تختظف 
رن المعظثمات التل جمعثها. النكع  هل أل يكثل لفيك بعض التاثع؛ حتن يتمكن التالميذ من البحث رن األىماط، والتشابهات، 

واالختالفات.

4. يقول المعلم ما يلي: في مجموعاتكم، قّدموا موسيقار والفنان الذي بحثتم عنه للمجموعة. ستستمع المجموعة إلى 
األنماط، والتشابهات، واالختالفات بين الموسيقيين والفنانين الذين بحثوا عنهم. سجلوا مالحظاتكم على صفحة "أفكار من 

العروض التقديمية."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استمع جيًدا إلى العروض التقديمية عن الملّحنين والفنانين. سّجل أفكارك 
باألسفل.

يصثم التالميذ بما يظلا تصفيم معظثمات رن مظّحن وفاال لظمجمثرا واالستماع باهتمام أثااء الععوض التصفيميا لظتالميذ اآلخعين. 
تسجيل المعظثمات رظن مخطط األفكار. )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  لظتفرب رظن المهار  الحياتياا التنكيع الااقف(.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أىحاء النقل بياما يصفم التالميذ الععض. تذكيع التالميذ بتسجيل معظثماتهم فل كتاب التظميذ.

يقول المعلم ما يلي: لدي فضول لمعرفة األنماط التي اكتشفتموها. من فضلكم شاركوا أفكاركم المتفق عليها مع الفصل عندما 
أنادي اسمكم.

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! في وقت سابق، الحظنا أنماًطا في المجوهرات، والمالبس، واألعمال الفنية. األنماط 
موجودة في كل مكان وتساعدنا على فهم المعلومات.

مظحثظا لظمعظما إذا أمكن، قم بتععيف التالميذ رظن المظّحاين والنااىين فل المجتمع المحظل. يمكن الصيام بذلك رن طعيق درثتهم 
إلن النقل، أو تسجيل مصابظا ربع النيفيث معهم، أو استخفام جهاز كمبيثتع/هاتف محمثل لظفردشا معهم ربع اإلىتعىت، أو رعض 

أموظا صثتيا/معئيا لعمظهم.

التفكير الناقد
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أمور أخرى تعلمتها:
إذا كنت موسيقاًرا....

أشياء أود معرفتها عنهم:

شعوري تجاه إنجازاتهم:

 أسباب النجاح: 
كيف أصبحوا مشهورين؟ ما الجوائز التي 

حصلوا عليها؟

ابحث عن أحد الموسيقيين والفنانين؛ ثم سّجل المعلومات على مخطط األفكار.

مشاهير الموسيقيين والفنانين

نوع الموسيقى:

اسم الموسيقار:

تاريخ الميالد:

تاريخ الوفاة: 

محل الميالد:

الصورة:

أسئلة أود طرحها:

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة
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استمع جيًدا إلى العروض التقديمية عن الموسيقيين والفنانين. سّجل أفكارك باألسفل.

أفكار من العروض التقديمية

مالحظات:

كلمات األغنية:
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5. يصثم المعظم بما يظلا تشغيل صثتل ألغايا "رظمثىا فل مفرستاا إزاي ىحبها" )أو أي لحن آخع مععوف(.

يقول المعلم ما يلي: استمعوا إلّي وانا أعزف أغنية "علمونا في مدرستنا إزاي نحبها" )أو أي لحن آخر معروف(.

يصثم التالميذ بما يظلا االستماع إلن لحن األغايا.

يقول المعلم ما يلي: في مجموعات الصف الخاصة بك، تعاون إلعادة كتابة كلمات هذه األغنية لتلخيص ما تعلمتموه اليوم عن 
الفنانين الموسيقيين.

يصثم التالميذ بما يظلا التعاول لكتابا كظمات األغايا التل ُتظخص ما تعظمثه.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أىحاء النقل لظتحصق من النهم أثااء رمل التالميذ. اختيار تظميذين لمشاركا إجاباتهم مع النقل.

مظحثظا لظمعظما ال يحتاج التالميذ إلن كتابا كل كظمات األغايا. إذا أمكن، اسمح لظتالميذ بتسجيل األغاىل التل قامثا بإراد  
كتابتها باستخفام الهاتف الخظثي أو أي جهاز آخع.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا اليوم عن الموسيقيين والفنانين المصريين المشهورين. دعونا نستمع إلى بعض األغاني التي 
ألفتموها والتي ُتلخص ما تعلمناه.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األسئظا مع باقل التالميذ فل النقل.
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التفكير الناقد

نظرة عامة الدرس 6

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في الدرس السابق عن الموسيقيين والفنانين المصريين. ما الشيء األكثر متعة فيما تعلمتموه 
عن ملّحن أو فنان مشهور؟ مشاركة األفكار مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا المشاركا مع الزميل المجاور.

يصثم المعظم بما يظلا االستماع إلن إجابات التالميذ. اختيار تظميذين لمشاركا إجاباتهم بقثت راٍل مع باقل التالميذ.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم رن الحصائق المويع  لالهتمام فل المثسيصار أو الناال.

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع كتاب التظميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في هذا الفصل عن األعمال الفنية المختلفة. هل تتذكرون متى زار رشاد المتحف؟  عليكم 
النظر إلى التماثيل كيف تصفون التماثيل؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا. تثسيع المااقشا الكتشاف ما يععفه التالميذ رن فن 
ىحت التماثيل، وذلك بطعح أسئظا مول الثارد  فل الصائما التاليا واتباع المحادثا التاليا وفًصا لذلك.

من رأى ماكم تموااًل إلىسال؟ وأين؟ من الشخص الذي يموظه التموال؟  
هل تععفثل أّيًا من التماثيل المشهثر ؟  
ما المثاد المستخفما فل ىحت التماثيل؟  
لصف تعظماا سابًصا رن التماثيل. ما العالقا بين التماثيل وفن الاحت؟  

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

3. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. إن النحت هو صورة من صور الفن حيث يتم تحويل المواد إلى أشكال ثالثية األبعاد لتمثيل 
شيء ما؛ ما يعني أننا نرى كل جوانب الشكل. قد يكون النحت لتماثيل كبيرة مثل تمثال ممنون، أو صغيرة مثل الخنفساء 

المنحوتة. يمكن عمل التماثيل المنحوتة من مواد طبيعية، مثل الخشب، والحجر، والطين، أو مواد أخرى مثل المعدن 
والبالستيك. يحتاج نحت التماثيل إلى مواد مختلفة. دعونا نلقي نظرة على بعض األمثلة. افتحوا صفحة "فن النحت في مصر 

القديمة."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: انظر جيًدا إلى الصور ثم سّجل مالحظاتك.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المثاد المستخفما

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
المصارىا بين الماحثتات من مقع الصفيما   

والعقع الحفيث.
وضع خطا البتكار تموال أصظل.  

النكع المجعد  
فن ىحت التماثيل  

المثاد المستخفما فل رمل   
التماثيل )اىلع تجهيزات المعظم 

لظفرس(
كتاب التظميذ  
أقالم رصاص  

المنعدات األساسياىثاتج التعظّم

المهارات الحياتيا

تعظَّم لتعمل

اإلىتاجياا
وضع قائما بالمهام المصعر إىجازها،   

وال سيما وضع خطط بفيظا.

تعظَّم لتكثل

التثاصلا
مهارات الصعاء ، والكتابا، والتثاصل   

غيع الظنلل.

تجميع لثازم الاحت وتاليمها، مول الطين، ورجين المظح، 
واألسالك، والمثاد الطبيعيا )مول العقّل( و/أو المثاد الصابظا 
إلراد  التفويع. إرفاد أىثاع مختظنا من المثاد الالصصا التل 
بها ىستطيع لقق مثاد مختظنا، مول الغعاء والماء )لظطين(، 

والطين )لظعقل(، وما إلن ذلك.

تجهيزات المعظم لظفرس
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يصثم التالميذ بما يظلا مالحلا القثر وتسجيل المالحلات.

مظحثظا لظمعظما ارعض فيفيثهات رظن التالميذ تثضح لهم التماثيل الحصيصيا حتن ُيفركثا مصياس العسم.

يقول المعلم ما يلي: ما الذي الحظتموه؟ مشاركة األفكار مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع زميل مجاور.

يصثم المعظم بما يظلا االستماع إلن إجابات التالميذ. اختيار تظميذين لمشاركا إجاباتهم بقثت راٍل مع باقل التالميذ.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا المالحلات مع النقل.

4. يقول المعلم ما يلي: لنقارن اآلن هذه التماثيل ببعض التماثيل الحديثة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "فن النحت 
الحديث."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: انظر جيًدا إلى الصور ثم سّجل مالحظاتك.

يصثم التالميذ بما يظلا مالحلا القثر وتسجيل المالحلات.

يقول المعلم ما يلي: ما الذي الحظتموه؟ مشاركة األفكار مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا المشاركا مع الزميل المجاور.

يصثم المعظم بما يظلا االستماع إلن إجابات التالميذ. اختيار تظميذين لمشاركا إجاباتهم بقثت راٍل مع باقل التالميذ.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا المالحلات مع النقل.

يقول المعلم ما يلي: ما أوجه التشابه وأوجه االختالف بين مجموعتي التماثيل المنحوتة؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: بالطبع تتمثل بعض أوجه التشابه في أن بعض المنحوتات الموجودة في كل صفحة تجسد أشكااًل للبشر 
والحيوانات. أما أوجه االختالف، فتكون في المواد المستخدمة وبعضها مجردة أو منحوتات غير واقعية. ُصممت العديد من 

المنحوتات لمشاركة رسالة أو قصة. هل يعرف أحد منكم قصة أبي الهول؟

يصثم المعظم بما يظلا استخفام رقّل األسماء الختيار رفد قظيل من التالميذ لإلجابا.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: إن تمثال أبو الهول من أكبر وأقدم التماثيل في العالم. وأبو الهول هو كائن بجسم أسد ورأس إنسان. يعتقد 
علماء اآلثار أن تاريخه يرجع إلى حوالي 2525 قبل الميالد وأنه ُنحت ليكون رأسه شبيًها برأس الفرعون خفرع. يواجه أبو الهول 

شروق الشمس ويحرس مقابر أهرامات الجيزة. من يخمن كم يبلغ طول أبو الهول العظيم أو ارتفاعه؟

يصثم التالميذ بما يظلا تخمين األبعاد.

يقول المعلم ما يلي: إن تمثال أبو الهول العظيم ضخم. يبلغ طوله حوالي 73 متًرا وارتفاعه حوالي 20 متًرا. إن طول عينيه يبلغ 
حوالي مترين وطول أنفه حوالي 1.5 متر قبل فقدانها. يرى البعض أن تمثال أبي الهول ُبني إلرسال رسالة باالبتعاد عن 

األهرامات. إذا سنحت لكم الفرصة لصنع تمثال، فما الرسالة التي تودون إيصالها؟ أخبروا زميلكم المجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم مع الزميل المجاور.

5. يقول المعلم ما يلي: اليوم سنقوم بنحت تمثال. بينما نتعرف أصل األشكال الفنية المختلفة في مصر القديمة، لنجرب أيًضا 
كيفية عمل أشكال فنية مختلفة. النحت أعقد قلياًل من األنماط والتصاميم التي عملنا عليها في الدروس األخرى. قبل البدء 

بعمل تمثال منحوت، ال بد من وضع خطة. انتقلوا إلى صفحة "التخطيط لنحت تمثال."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استخدم مخطط األفكار لتخطيط نحت تمثال.

يصثم المعظم بما يظلا تثضيح المثاد الالزما لظتالميذ لكل يستخفمثها فل ىحت التماثيل. سيثفع هذا األمع فعصا لظتالميذ لظتفرب رظن 
المهار  الحياتياا اإلىتاجيا.

يقول المعلم ما يلي: باستخدام المواد المتاحة، ستقومون بنحت تمثال لحيوانين مًعا. فكروا في خصائص كل حيوان، واكتبوا 

اإلنتاجية

الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة
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انظر جيًدا إلى الصور ثم سّجل مالحظاتك.  

المالحظات:

فن النحت في مصر القديمة

الدرس

6

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة
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انظر جيًدا إلى الصور ثم سّجل مالحظاتك.

فن النحت الحديث

المالحظات:
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استخدم مخطط األفكار لتخطيط نحت تمثال. 

التخطيط لنحت تمثال

الحيوانات التي سأستخدمها:

رسم التمثال:

األسطورة:

خصائص الحيوانات:
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أسطورة أو قصة مختصرة تناسب التماثيل المنحوتة.

يصثم التالميذ بما يظلا استخفام مخطط األفكار لتخطيط الاحت وتأليف أسطثر . )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  لظتفرب رظن 
المهار  الحياتياا التثاصل(.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا اليوم عن فن نحت التماثيل. ما النوع المفضل لديكم في نحت التماثيل الواقعية أم المجردة؟ 
ناقش ذلك مع زميل مجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا المشاركا مع الزميل المجاور.

التواصل
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نظرة عامة الدرس 7

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في الدرس السابق عن فن النحت في مصر القديمة وعقدنا مقارنة بينها وبين فن النحت 
الحديث. ما المثال على ذلك في مجتمعنا؟ شاركوا ذلك مع الزميل المجاور.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم مع الزميل المجاور.

يصثم المعظم بما يظلا االستماع إلن إجابات التالميذ. اختيار تظميذين لمشاركا إجاباتهما بقثت راٍل مع باقل التالميذ.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا األفكار مع باقل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ نحت التماثيل اليوم، دعونا نتعرف على كيفية استخدام مواد مختلفة مع بعضها البعض. 
تتكون المواد المتاحة من أجزاء يمكن تشكيلها مًعا والمواد الالصقة. تساعد المواد الالصقة على لصق األشياء مًعا. بالتعاون 
مع تلميذين أو ثالثة آخرين على منضدتك، خذوا بعض الوقت لتجربة كيف يمكن استخدام المواد الالصقة لتجميع مادتين 

مختلفتين. تأكدوا من استخدام مقادير صغيرة من المواد الخام والمواد الالصقة حتى يتبقى ما يكفي لعمل التماثيل.

يصثم التالميذ بما يظلا التجعبا باستخفام المثاد الالصصا.

مظحثظا لظمعظما إذا لم تكن هااك مثاد كافيا لكل تظميذ لعمل تموال خاص به، فظتعشف التالميذ لظصيام بعمظيا مشاركا األفكار 
والجمع بياها فل مجمثرات صغيع  قبل رمل التموال.

يقول المعلم ما يلي: اآلن بعد أن أصبحت لدى كل منكم فكرة عن المواد الخام والمواد الالصقة التي ترغبون في استخدامها، 
ارجعوا إلى صفحة التخطيط من درسنا السابق. اتبعوا خطتكم في عمل التمثال.

يصثم التالميذ بما يظلا رمل تماثيل.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أرجاء النقل، لتصفيم المسارف  والفرم لظتالميذ راف الحاجا.

2. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نقوم بعمل معرض التجول، دعونا نتأمل التماثيل التي قمنا بها. من فضلكم، افتحوا كتاب 
التلميذ على صفحة "تأمالت فنية."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أجب عن األسئلة التالية لتعكس لنا بعض األفكار عن تمثالك.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المثاد المستخفما

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
ابتكار تموال أصظل.  
الوااء رظن األرمال النايا لظزمالء.  

تجميع المثاد الخاصا باحت التماثيل، مول الطين، ورجين 
المظح، واألسالك، والمثاد الطبيعيا )مول العقل(، و/أو المثاد 

الصابظا إلراد  التفويع فل مكال يسهل الثصثل إليه. إرفاد 
أىثاع مختظنا من المثاد الالصصا التل بها ىستطيع ربط مثاد 
مختظنا، مول الغعاء والماء )لظطين(، والطين )لظعقل( وما إلن 

ذلك.

المثاد المستخفما فل رمل   قابل لاللتقاق  
التماثيل )اىلع تجهيزات المعظم 

لظفرس(
شعيط الصق، وصمغ، وبعض   

المثاد الالصصا األخعى
مصص  
كتاب التظميذ  
أقالم رصاص  

ىثاتج التعظّم

تجهيزات المعظم لظفرس

المنعدات األساسيا

المهارات الحياتيا

تعظَّم لتكثل

المحاسبياا
تصفيم تغذيا راجعا فعالا.  

تعظَّم لتتعايش مع اآلخعين

التعاطفا
إظهار التعاطف راف التثاصل مع   

اآلخعين.

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة
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أجب عن األسئلة التأملية التالية عن تمثالك.

تأمالت فنية

الدرس
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ما األدوات المستخدمة؟ ولماذا استخدمتها؟

ما المواد الالصقة المستخدمة؟ وهل كانت فّعالة؟

ما المعنى أو الرسالة التي تود مشاركتها؟



النقل الواىلا ىلع  رظن الناثل الصفلا 89

يصثم التالميذ بما يظلا التنكيع فل األسئظا واإلجابا راها.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. دعونا نقوم بتجهيز معرض فني لمشاركة تماثيلنا ثم نقوم بالمشاركة في معرض التجول. 
عند مالحظة التماثيل األخرى، يمكنكم أن تطرحوا أسئلة على الفنان من كتاب التلميذ. تذكروا أن تكملوا مًعا أعمالكم الفنية.

يصثم المعظم بما يظلا تصسيم النقل إلن مجمثرتين. تعك ىقف تالميذ النقل رظن مصارفهم لإلجابا رن األسئظا رن تماثيظهم. أما الاقف 
اآلخع من التالميذ، فسيتجثل حثل النقل ويزور التماثيل األخعى ويطعح أسئظا رظن النااىين.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا التماثيل ومالحلا ما أىتجه زمالؤهم والمسارف  فل إكماله. )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  
لظتفرب رظن المهار  الحياتياا المحاسبيا والتعاطف(.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 3. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد قمنا اليوم بعمل تماثيل، كما اكتسبنا وطورنا مهارات جديدة . تكمن أهمية هذه المهارات عند بدء 
العمل في مشروع "شارك"، وهو ابتكار مسرحية بناًء على لوحة فنية قديمة. وحتى نستعد ليوم غد، دعونا نلقي نظرة على صفحة 

"أقيم نفسي" لنرى ما سنركز عليه خالل األيام الثالثة القادمة. ابدأ بالقراءة بنفسك.

يصثم التالميذ بما يظلا فتح القنحا وقعاء  ىمثذج التصييم بقمت.

يصثم المعظم بما يظلا بعف تخقيص وقت لظتالميذ لظصعاء  بمنعدهم، يصثم المعظم بمعاجعا التصييم الذاتل بقثر  مثجز  لظنقل.

يقول المعلم ما يلي: التفت إلى زميل مجاور وشارك معه ما يثير اهتمامك في المشروع.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم مع الزميل المجاور.

المحاسبية

التعاطف

   

المحتوى الدراسي


أستطيع العمل مع فريقي البتكار 

مسرحية تستند إلى عمل فني، ولكن 
أجد صعوبة في المساهمة باألفكار.

 
أستطيع أن أساهم بأفكاري البتكار 

مسرحية تستند إلى عمل فني.

  
أستطيع أن أساهم بنجاح بأفكار 

تفصيلية البتكار مسرحية تستند إلى عمل 
فني. يمكنني مساعدة الزمالء وقيادتهم 

في هذا المجال.

جودة األداء


أجد صعوبة في استخدام صوتي ولغة 

جسدي لتحسين أدائي.

 
أستطيع أن أستخدم صوتي ولغة 

جسدي لتحسين أدائي.

  
أستطيع استخدام صوتي ولغة جسدي 
للتعبير عن مشاعري وتحسين أدائي.

المهارات الحياتية


أستطيع -بمساعدة اآلخرين- أن 

أحدد أهداًفا تساعد على نجاح العمل 
مع فريقي.

 
أستطيع أن أحدد أهداًفا تساعد على 

نجاح العمل مع فريقي.

  
"أستطيع أن أحدد أهداًفا تساعدني 

في العمل بنجاح مع فريقي. وأستطيع 
مساعدة الزمالء وقيادتهم في هذا 

المجال."
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الدرس
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أقّيم نفسي
ن نجوم المربع الذي يصف مجهودك. اقرأ كل عبارة. وفي كل صف، لّوِ
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نظرة عامة الدرس 8

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد قمنا باالطالع على الكثير من أشكال الفن المختلفة وتحليلها: اللوحات الجدارية، وفن نحت التماثيل، 
والمالبس، والمجوهرات، والفخار. كما استوحينا أفكاًرا من هذه األعمال الفنية القديمة لتساعدنا في القيام بأعمالنا الفنية. 

التفتوا إلى زميل مجاور وناقشوا مًعا أعمالكم الفنية وما أكثر عمل فني تفخرون  بابتكاره.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. لقد قمنا كذلك بالبحث عن أوجه الصلة بين المواد الدراسية والفن. من يذكر لنا 
مثااًل على كيفية عمل صلة بين الرياضيات والفن؟ أو الدراسات االجتماعية والفن؟ أو العلوم والفن؟

يصثم المعظم بما يظلا اختيار تظميذين أو ثالثا لذكع أموظا رظن ذلك بااًء رظن ما درسثه فل الفروس السابصا من هذا النقل بعف طعح كل 
سؤال.

يصثم التالميذ بما يظلا إدراك أوجه القظا بين النن والمثاد الفراسيا األخعى.

يقول المعلم ما يلي: وفي إطار عملنا في مشروع "شارك"، سنكتشف في هذا الفصل أوجه الصلة بين الفن، والقراءة، والكتابة، 
والمسرحية. سندرس كذلك عماًل فنًيا قديًما بكل تفاصيله حتى نتمكن من سرد قصته بطريقة جديدة كمسرحية. كما سنقوم 

المثاد المستخفماالمنعدات األساسيا

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
تحظيل الظثحات الصفيما لتحفيف المثضثرات   

واألحفاث.
تأليف حثار لكشف حبكا الصقا المقثر  فل   

العمل النال.

تصسيم التالميذ إلن مجمثرات مكثىا من خمسا أو ستا تالميذ 
لمشعوع "شارك." يشارك فل تنسيع ىنس القثر  مجمثرتال 

أو ثالث. إذا كال هااك اكوع من ست مجمثرات، فعظيك 
استخفام ثالثا رسثمات جفاريا مختظنا. إرفاد خمس من ورق 
المخططات لكل مجمثرا. ضع رااوين لألوراقا أواًل، ثم، بعف 

ذلك، واآلل، وأخيًعا. قف تثد وضع أرقام لهذه القنحات 
بالتعتيبا أواًل )1(، ثم )2(، بعف ذلك )3( واآلل )4( وأخيًعا 

.)5(

كتاب التظميذ  حثار  
أقالم رصاص  
أقالم تحفيف، أقالم تظثين وأقالم   

رصاص مظثىا
ورق مخططات  

ىثاتج التعظّم

تجهيزات المعظم لظفرس

المهارات الحياتيا

تعظَّم لتتعايش مع اآلخعين

احتعام التاثعا
الحقثل رظن وجهات ىلع متعفد    

ومتاثرا واحتعامها لتثسيع مفارك النهم 
وتعميصها.

تعظَّم لتكثل

إدار  الذاتا
استععاض التصفم فل تحصيق   

األهفاف.
الصفر  رظن التحملا

إظهار التأىل وضبط الانس.  

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

تعظَّم لتعمل

التعاولا
احتعام آراء اآلخعين.  
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بتوظيف ما فهمناه من أشكال الفنون المختلفة واألشخاص والقصص في عملنا الفني.

مظحثظا لظمعظما إذا كال الثقت يسمح، فيمكن أل يمتف مشعوع "شارك" ألكوع من أربعا أو خمسا أيام.

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع التالميذ رظن مجمثرات من أجل المشعوع وتثزيع كتاب التظميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: سنتعاون سوًيا في هذه المجموعات الكبيرة حتى نستطيع أن ُنحلل اللوحات الجدارية وُنحدد طريقة 
لتفسير قصة هذه اللوحات. وفي ذلك، سنستعين بالمهارات الحياتية التي تعلمناها في المحور األول والتي تدربنا عليها خالل 

العام. من يذكر لنا مهارة حياتية مهمة لنا أثناء عملنا في مجموعات؟

يصثم المعظم بما يظلا تخقيص وقت لظتنكيع قبل استخفام رقّل األسماء لسماع العفيف من إجابات التالميذ. يجب أل تتضمن المهارات 
الحياتيا المذكثر ا التعاول، والتثاصل، وإدار  الذات. يمكن لظتالميذ أيًضا ذكع أفكار، ماها تحفيف الهفف، والتثاصل الكتابل، ومشاركا 

أفكار بعضهم البعض بشكل مهذب.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في ذكر أهم المهارات الحياتية. افتحوا كتبكم على صفحة "العمل الجماعي." ستجدون في 
الصفحة قائمة من الجمل. وهي عبارة عن أهداف تخص سلوكياتكم وأخالقكم. فإذا تمكن كل تلميذ منكم من تحقيق هذه 

األهداف، فسيكون قادًرا على التعاون بشكل فعال إلكمال المشروع.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ كل جملة على حّدة، ثم فّكر في تحديد هدف آخر لُتصبح عضًوا فعااًل في 
مجموعتك. وأضف توقيعك. 

يصثم المعظم بما يظلا قعاء  كل جمظا أو استفراء خمسا تالميذ رظن أل يصعأ كل تظميذ جمظا بقثت راٍل لكل النقل. التثقف بعف كل جمظا 
لطعح سؤال رظن التالميذ لتثضيح المصقثد بالمهار  الحياتيا فل اإلطار الذي ساطبصه فيه فل مشعوراا الجمارل.

يقول المعلم ما يلي: إذا تمكنا من تحقيق هذه األهداف، فسننجح في إنجاز هذا المشروع. حاولوا أن تحددوا أحد هذه األهداف 
ليساعدكم على العمل مًعا بشكل فعال. قد يكون أحد هذه األهداف هو التحدث بلطف وعدم رفع الصوت عند الحديث. وقد يكون 

كذلك التوقف لبرهة مع التقاط األنفاس قبل مواصلة الحديث إذا تمّلَك أحَدكم شعور الغضب. تحدثوا مع مجموعتكم أواًل ثم 
قوموا بتسجيل أكثر من هدف. اكتبوا أسماَءكم أسفل الصفحة لعرض ما فهمتموه عن كيفية أن تكونوا أعضاء إيجابيين في 

مجموعاتكم.

يصثم التالميذ بما يظلا تسجيل أهفاف إضافيا لظتعاول فل مجمثرات. )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  لظتفرب رظن المهار  
الحياتياا التعاول(.

3. يقول المعلم ما يلي: لقد عرفنا اآلن كيف نحقق النجاح، دعونا نبدأ بمالحظة عمل فني لنحوله إلى مسرحية جديدة. افتحوا 
كتاب التلميذ على صفحة "الرسم في مصر القديمة." تعرض الثالث صفحات التالية الخيارات المتاحة لكل مجموعة. خذوا 

بعض الوقت في مالحظة كل لوحة فنية. ليناقش كل تلميذ منكم مع مجموعته اثنَتين من هذه اللوحات الفنية التي ُتثير 
اهتمامكم في تحويلها إلى مسرحية. سأقوم بعد ذلك باختيار أحد هذين الخيارين.

مظحثظا لظمعظما بياما تعكس الظثحات النايا مشاهف من مقع الصفيما، قف يكثل تنسيع المسعحيا تاريخًيا )لحفث فل الماضل( أو 
حفيًوا )لحفث فل الثقت الحاضع.( من المهم أل يتمتع التالميذ بخيال واسع، وأل يكثىثا مبفرين أهم من أل يظتزمثا بالفقا من 
الااحيا التاريخيا. قف تشعع أل تالميذك ليست لفيهم خظنيا كافيا رن األحفاث التاريخيا لتخيل الشخقيات، والثقت، والمكال، 

وأحفاث العقثر الصفيما. حاول أل يكثل تعكيز التالميذ رظن تحفيف الشخقيات، والتاريخ، والمكال، والتنارالت بين الشخقيات، 
واألحفاث المقثر ؛ مما سيسارف التالميذ رظن رمل مسعحيا مشثقا ولها مغزى. تشجيع المجمثرات رظن البحث رن أوجه 

االختالف والتااقضات بين القثر الصفيما والحيا  الحفيوا. مواًل، ُيحفد التالميذ أشكااًل مختظنا من المالبس، ولكن يجب رظيهم 
أيًضا مالحلا األىشطا التل سيشاركثل بها خالل يثماا )حقاد المحاصيل وما إلن ذلك(.

يصثم التالميذ بما يظلا مالحلا العمل النال كمجمثرات ثم تحفيف خيارين.

يصثم المعظم بما يظلا بياما يااقش التالميذ فل مجمثرات صغيع ، تجثل بياهم واطظب من كل مجمثرا مشاركا أفضل خيارين لها. ثم قم 
بتعيين لثحات فايا لظمجمثرات. كل مجمثرتين رظن األقل من التالميذ تمارس ىشاطها فل لثحا فايا.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، كل مجموعة اآلن تعرف أن اللوحة من مصر القديمة، ومن َثّمَ ستفسر هذه اللوحة في شكل 
مسرحية. إن المسرحية هي طريقة لسرد قصة. هل منكم َمن يستطيع وصف أوجه االختالف والتشابه بين المسرحية والقصة 

المكتوبة؟

يصثم المعظم بما يظلا استفراء تظميذين أو ثالثا لتحفيف أوجه االختالف والتشابه.

يصثم التالميذ بما يظلا تحفيف أوجه االختالف والتشابه بين المسعحيا والصقا المكتثبا.

يقول المعلم ما يلي: بالطبع، نقرأ في القصة المكتوبة ما وقع من أحداث، ولكن في المسرحية، نستطيع رؤية تصرف الشخصيات 
وشكلهم وطريقة تحدثهم بداًل من االكتفاء بقراءة كل هذه األوصاف فقط. إن المسرحية مثل الكتاب، فيها عناصر من شخصيات، 
وزمان، ومكان، وأحداث تعكس حبكة القصة. وأثناء العمل، سنركز على تحديد الشخصيات، والزمان، والمكان، واألحداث الرئيسية، 

واللوحات الفنية التي هي أساس عمل مسرحياتنا. انتقلوا إلى صفحة "أجزاء اللوحة."

التعاون

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة

الصف الثالث االبتدائي 78

سأركز على مشروع مجموعتي. 

سأشارك أفكاري وخواطري مع المجموعة.

سأعمل مع مجموعتي لتحديد أهداف مشروعنا.

سأستمع إلى اآلراء األخرى وأحترمها.

سأراعي مشاعر اآلخرين.

الدرس

8

اقرأ كل جملة على حّدة، ثم فّكر في تحديد هدف آخر لُتصبح عضًوا فعااًل في مجموعتك. وأضف توقيعك.

توقيعي:

العمل الجماعي

الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة

79

َتأّمل اللوحات

الرسم في مصر القديمة

الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة

81

َسّجل شخصيات ومكان اللوحة. ثم اكتب جمل تصف مايحدث بها.

المكانالشخصيات

أجزاء اللوحة

األحداث
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يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: قم بعمل قائمة بالشخصيات واإلعداد للرسم، ثم كتابة جمل لوصف ما يحدث.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نبدأ بالشخصيات، والزمان، والمكان. اعملوا في مجموعات لتحديد الشخصيات الموجودة في اللوحة 
وأين هم. إذا كانت اللوحة الفنية ال ُتظهر الموقع الحقيقي، فحاولوا أن ُتخمنوا مكاًنا منطقًيا. بعد عمل قائمة الشخصيات، على 

كل تلميذ في المجموعة اختيار شخصية لتمثيلها.

يصثم التالميذ بما يظلا رمل قائما بالشخقيات وإرفادات الظثحا النايا. )إذا حفث خالف بين التالميذ، فسيعطل هذا األمع 
فعصا جيف  لظتفرب رظن المهار  الحياتياا الصفر  رظن التحمل(.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، واآلن نحتاج إلى التفكير فيما سيحدث في المشهد. ليأخذ كل منكم دوره في ذكر رأيه وأفكاره. 
استخدموا عصّي التحدث للتأكد من أن كل منكم قد أخذ دوره في عرض أفكاره. تذكروا دائًما أهداف الفريق من احترام اآلخرين 

واالستماع ألفكارهم.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا ما يعوىه من أحفاث تخص الظثحا النايا. )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  لظتفرب رظن المهار  
الحياتياا احتعام التاثع(.

يصثم المعظم بما يظلا االستماع إلن التالميذ لمشاركا أفكارهم. إذا واجه التالميذ صعثبا فل المهما المكظنين بها، فاطظب ماهم الالع إلن 
األشياء ووضعيات الجسم المثجثد  فل الظثحا لظثصثل إلن أدلا.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، نريد التأكد من استحضار كل هذه األفكار في أذهاننا؛ لذلك دعونا نسجل أفكارنا على الصفحة في 
كتاب التلميذ. توقفوا لحظة لكتابة جملتين أو ثالث جمل تصف األحداث الموضحة في اللوحة الفنية.

يصثم التالميذ بما يظلا الكتابا لثصف الظثحات النايا.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد أعجبني أسلوب تعاون كل فريق في مناقشة األفكار. واآلن، دعونا نتابع ونتعاون حتى نكمل سرد باقي 
قصة اللوحات الفنية. كما نعلم، فإن القصة فيها أكثر من حدث. عندما نقوم بتمثيل ما في اللوحة في مسرحية، فإننا نعرض 

األحداث التي أدت إلى ما تم ابتكاره في اللوحة. نستطيع ابتكار قصة إذا أطلقنا العنان لخيالنا.

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع ورقا المخططات التل تم إرفادها لكل مجمثرا.

يقول المعلم ما يلي: ليعمل كل تلميذ منكم في مجموعته لتحديد القصة التي أدت إلى الوصول إلى هذا المشهد في اللوحة 
الفنية. يخطط الُكتاب الماهرون األحداث المتتالية للتأكد من أن كل حدث له صلة بالحدث الرئيسي. هذه األوراق الكبيرة خاصة 

بكم حتى تتمكن كل مجموعة من صياغة قصتها. ربما تودون عرض أفكاركم على شكل رسم صور أو كتابة كلمات. أواًل، قوموا 
بتخطيط األوراق بهذا الترتيب: أواًل، ثم، بعد ذلك، واآلن، وأخيًرا. ستقوم كل مجموعة بصياغة خمسة أحداث لسرد القصة. لذا 

سيكون الحدث األخير في القصة هو المشهد الذي يظهر في اللوحة الفنية.

يصثم المعظم بما يظلا كتابا تعتيب القنحات رظن السبثر  لتكثل معجًعا لظتالميذ أثااء رمظهم.

5. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نشارك كل أفكارنا مًعا، دعونا نتأمل أفكارنا أواًل. افتحوا الكتاب على صفحة "تخطيط القصة."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم أو اكتب أفكاًرا عن القصة بمفردك.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نستغرق بعض الوقت حتى يبتكر كل تلميذ منكم أفكاره الخاصة به بمفرده. ثم، يشارك كل تلميذ 
أفكاره بشكل مهذب في مجموعته، وبناًء على ذلك ُتدمج هذه األفكار مًعا البتكار قصة واحدة.

يصثم التالميذ بما يظلا العمل بقثر  مستصظا لظتخطيط لصقا.

يصثم المعظم بما يظلا معاقبا رمل التالميذ ثم إراد  تجميع النقل مع  أخعى.

يقول المعلم ما يلي: ليشارك كل تلميذ منكم بأفكاره في مجموعته. بينما تستمعون إلى أفكار بعضكم البعض، فّكروا في أوجه 
تشابه األفكار ثم ادمجوها مًعا لتكوين قصة واحدة. فال بأس أن ُيعجب أحدكم بفكرة شخص ما أكثر من فكرته.

يصثم المعظم بما يظلا تصفيم الفرم لظمجمثرات لمشاركا أفكار ألحفاث أخعى من الصقا. تشجيع التالميذ رظن تكثين محادثات. قف تعغب 
بعض المجمثرات فل العمل بقثر  ركسيا فيما يخص الظثحا النايا، وذلك بمااقشا ما حفث قبل مشهف الظثحا مباشع  ثم العجثع إلن 
الحفث الذي قبظه مباشع . قف تعغب مجمثرات أخعى فل البفء بتحفيف بفايا الصقا والتفرج فل األحفاث وصثاًل إلن المشهف األخيع فل 

الظثحا النايا. مسارف  المجمثرات فل حل الخالفات التل قف تاشأ بياهم. تصفيم تغذيا راجعا لظنقل بأكمظه راف مالحلا روح التعاول 
اإليجابل لظمجمثرا.

يصثم التالميذ بما يظلا مااقشا األحفاث التل تؤدي إلن المشهف المثجثد فل الظثحا النايا واالتناق رظيها.

6. يقول المعلم ما يلي: واآلن، وبعد أن اتفقنا على أفكار أحداث المسرحية، سننتقل إلى جانب آخر هو معرفة ما ستتحدث به كل 
شخصية لألخرى في كل مشهد أو حدث. وهذا ما يسمى بالحوار. ارفعوا أيديكم إذا سبق لكم أن قرأتم حوار مسرحية.

القدرة على التحمل

احترام التنوع

أواًل:

ثم:

بعد ذلك:

ولذلك:

أخيًرا:

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة

الصف الثالث االبتدائي 82

ارسم أو اكتب أفكاًرا عن القصة بمفردك.

تخطيط القصة
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يصثم التالميذ بما يظلا رفع أيفيهم إذا كاىثا رظن درايا بمنهثم حثار المسعحيا.

يقول المعلم ما يلي: إن حوار المسرحية يختلف عن حوار القصة. عند كتابة حوار يخص المسرحية، ُيكتب اسم الشخصية التي 
تتحدث ثم توضع نقطتان رأسيتان ):(. بعد وضع النقطتين الرأسيتين ):( ُيكتب كالم الشخصية.

يصثم المعظم بما يظلا كتابا موال رظن السبثر  أو ورق المخططات لامذجا كينيا كتابا الحثار فل ىص مسعحيا.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا صفحة "الحوار." اعملوا مًعا لتحديد ما ستقوله الشخصيات أثناء كل مشهد. يجب أن تتحدث كل 
شخصية مرتين على األقل، ولكن ليس من الضروري أن تتحدث كل شخصية في كل مشهد. عندما تقومون بتمثيل مسرحية أمام 

الفصل، فإن حوار كل شخصية هو ما ستتحدث به بصوت عاٍل. يجب على كل عضو في المجموعة كتابة كل سطر في الحوار في 
كتاب التلميذ الخاص به بحيث يكون مع كل تلميذ نص المسرحية بالكامل.

يصثم التالميذ بما يظلا التعاول لكتابا حثار الشخقيات لتثضيح كل مشهف.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 7. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد خططنا ألحداث المسرحية ونص الحوار بها وفًقا للوحات الفنية في مصر القديمة. لقد عملتم بجد 
في توظيف مهاراتكم الحياتية بشكل فعال في التعاون مع مجموعتكم. ليشارك كل تلميذ مع مجموعته الهدف الذي كان يجد 

سهولة في تحقيقه والهدف الذي ما زال يعمل على تحقيقه.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا ما أحعزوه من تصفم ىحث تحصيق األهفاف مع أرضاء المجمثرا. )سيعطل هذا األمع فعصا جيف  
لظتفرب رظن المهار  الحياتياا إدار  الذات(.

إدارة الذات

الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة
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اكتب حواًرا لكل جزء من أجزاء المسرحية.

الحوار
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نظرة عامة الدرس 9

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد خططنا في الدرس السابق أحداث قصة المسرحية ونص الحوار. دعونا نعود مرة أخرى إلى مجموعتنا 
لمراجعة أحداث مسرحيتنا.

يصثم التالميذ بما يظلا إراد  سعد أحفاث المسعحيا.

يصثم المعظم بما يظلا تثزيع كتاب التظميذ.

يقول المعلم ما يلي: ليقم كل تلميذ منكم باختيار شخصية في المسرحية. وقبل بداية اليوم، سنخصص بضع لحظات لتضعوا 
دائرة حول حوار الشخصية في نص حوار المسرحية الذي كتبتموه خالل الدرس السابق.

يصثم التالميذ بما يظلا وضع دائع  حثل حثار الشخقيا الخاصا بهم.

يقول المعلم ما يلي: ستتعاونون اليوم في استخدام األنماط الهندسية، وبصمات األصابع، والطباعة بالقوالب، وفن نحت 
التماثيل- وكل ما تعلمناه خالل الفصل لعمل مشهد وإعداد متطلبات المسرحية.

2. يصثم المعظم بما يظلا تثزيع ورقا كبيع  رظن كل مجمثرا لتثضيح المشهف.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم بابتكار مشهد للمسرحية. لقد وصفتم في الدرس السابق الزمان والمكان الخاصين باللوحة 
الفنية في كتاب التلميذ. واآلن قد حان وقت معرفة كيفية مشاركة عنصر )الزمان والمكان( مع المشاهدين باستخدام صور 

بالخلفية. أواًل، ليناقش كل تلميذ منكم مع مجموعته ما سوف ُيعرض في المشهد.

يصثم التالميذ بما يظلا مااقشا كينيا تحثيل راقع )الزمال والمكال( إلن مشهف.

يقول المعلم ما يلي: أثناء عمل المشهد، ال بد من مراعاة ألوان الطالء التي ستستخدمونها. تذكروا األساليب التي تعلمناها 
لعمل تدرج باأللوان لتبدو الصورة أكثر واقعية. قد ترغبون في استخدام هذه المهارة في عمل المشهد. ناقشوا ما األلوان التي 

ستستخدمونها واتفقوا عليها.

يصثم التالميذ بما يظلا تحفيف األلثال التل ستستخفم لعمل المشهف.

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المثاد المستخفماالمنعدات األساسيا

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
التعاول البتكار متطظبات مااسبا لظمشاهف   

المسعحيا.
التعاول لتحفيف كينيا استخفام لغا الجسف   

لظمسارف  فل سعد الصقا.

تثزيع ورقا كبيع  لكل مجمثرا البتكار خظنيا المشهف. رظن المجمثرات -بااًء رظن رغبتهم- التل تعمل رظن ىنس 
الظثحا النايا الصفيما، العمل مًعا إلرفاد مشهف بشكل متصن. تجميع المثاد لظتالميذ الستخفامها فل إيجاد متطظبات 
المسعحيا. تثفيع الفهاىات، أو األلثال، أو األقالم المظثىا لكل مجمثرا من التالميذ. قف تكثل المثاد المستخفما فل 

فن ىحت التماثيل فل الفرس 7 متاحا لظتالميذ الستخفامها مع  أخعى فل هذا الفرس.

متطظبات مشاهف المسعحيا  
مشهف  

طالء  
أقالم تظثين وأقالم رصاص   
مظثىا
مثاد ُمعاد تفويعها  
صمغ  
ورقا كبيع   
مثاد فن ىحت التماثيل  
كتاب التظميذ  
أقالم رصاص  

ىثاتج التعظّم

تجهيزات المعظم لظفرس

المهارات الحياتيا

تعظَّم لتكثل

الصفر  رظن التحملا
إظهار التأىل وضبط الانس.  
تصييم المثاقف العقيبا )المتثتع (   

وتحظيظها.
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رنا بطريقة الحصول على ظالل أفتح أو داكنة أكثر لأللوان؟ يقول المعلم ما يلي: هناك ألوان أساسية متاحة للتلوين. من يذّكِ

يصثم التالميذ بما يظلا تطبيق ما تعظمثه من تفرج األلثال لثصف طعيصا رمل ظالل مختظنا.

يقول المعلم ما يلي: سنستغرق النصف األول من الوقت مًعا اليوم في عمل مشهد من مسرحياتنا.

يصثم التالميذ بما يظلا جمع المثاد الالزما والتعاول مًعا لعمل مشهف مااسب لظمسعحيا.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل فل أرجاء النقل ومسارف  المجمثرات راف الحاجا. المسارف  فل ىشع روح اإليجابيا بين المجمثرات، 
خاصا إذا حفث خالف بياهم رما يجب تضمياه فل المسعحيا. التأكف من مشاركا كل التالميذ. سيثفع هذا األمع فعصا لظتالميذ لظتفرب 

رظن المهار  الحياتياا الصفر  رظن التحمل.

3. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في عمل مشهد للمسرحية. أرى أنكم قمتم بتوظيف ما فهمتموه عن كيفية عمل ألوان مختلفة 
لعمل مشهد مفصل للمسرحية. سنقوم اآلن بتطبيق ما تعلمناه عن فن نحت التماثيل، واألشكال الهندسية، وطباعة القوالب 

لعمل متطلبات المسرحية. قد تكون هذه المتطلبات عبارة عن قطعة مالبس مصنوعة من الورق، أو مجوهرات، أو عنصر يمكنك 
حمله مثل طعام، أو طبق، أو زهرة، أو شبكة صيد. وظفوا ما تعلمتموه عن األنماط الهندسية، واألشكال، وفن نحت التماثيل حتى 
تبدو متطلبات المسرحية )أدوات التمثيل( أكثر واقعية. انتقلوا إلى صفحة بعنوان "التخطيط لمتطلبات مشاهد المسرحية" في 

كتاب التلميذ.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم صورة لعرض متطلبات مشاهد المسرحية التي ستبتكرها و َسّجل المواد التي 
ستحتاجها.

يقول المعلم ما يلي: كما خططتم، قوموا بعمل قائمة بالمواد التي ستحتاجونها. من المهم أن تخططوا ألفكاركم عند بدء 
العمل في المسرحية، حتى ندير وقتنا بشكل فعال.

يصثم التالميذ بما يظلا رسم خطط بمتطظبات المسعحيا

يصثم المعظم بما يظلا تفوين مالحلات بالمثاد التل سيحتاجثل إليها أثااء تخطيط التالميذ. إذا الحلت أل التالميذ يطظبثل ماد  ليست 
متثفع ، فكن رظن استعفاد لتصفيم خيار بفيل، مماثل، ومتاح.

يقول المعلم ما يلي: قبل بدء العمل، شاركوا فكرتكم مع أعضاء مجموعتكم. قد تالحظون أثناء المشاركة أن لديكم أفكاًرا 
مماثلة، وبناًء عليه سيساعد ذلك في عمل المسرحية.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا أفكارهم فل مجمثرات.

يصثم المعظم بما يظلا أثااء مشاركا التالميذ، قم بإرفاد قسم المثاد فل مصفما النقل ليضعثا فيه ما يجمعثىه من المثاد الالزما. قضاء ما 
تبصن من الثقت فل إرفاد متطظبات المسعحيا. إذا اىتهت المجمثرات فل وقت مبكع، فشجعهم رظن البفء فل التفرب رظن مسعحياتهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد أعددت المواد هنا الستخدامها في عمل متطلبات المسرحية. سأكون أنا وباقي أعضاء مجموعتك 
مستعدين إذا احتجت إلى أي مساعدة أثناء العمل على إعداد المسرحية.

يصثم التالميذ بما يظلا إرفاد متطظبات المسعحيا )أدوات التمويل(.

مظحثظا لظمعظما إل تبصن وقت، فصف يتفرب التالميذ رظن حثار المسعحيا. فل الفرس التالل، سيااقش التالميذ أفكاًرا رن لغا 
الجسف.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 4. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في تطبيق األساليب الفنية المختلفة لعمل متطلبات المسرحية. قبل نهاية اليوم، شاركوا 
متطلبات المسرحية مع أعضاء المجموعة.

يصثم التالميذ بما يظلا مشاركا متطظبات المسعحيا.

القدرة على التحمل

الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة
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ارسم صورة لعرض متطلبات مشاهد المسرحية التي ستبتكرها و َسّجل المواد التي ستحتاجها. 

التخطيط لمتطلبات مشاهد المسرحية

الدرس

9
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نظرة عامة الدرس 10

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد أبديتم تعاوًنا فيما بينكم خالل آخر درسين فيما يخص تحويل اللوحة الفنية التي يرجع تاريخها إلى 
مصر القديمة إلى مسرحية. ومن َثّمَ ستتمكنون من عرض نسخة القصة التي ستصوغونها من وراء هذه اللوحة الفنية. أنا فخور 

جًدا بعملكم الجاد مع أعضاء المجموعة، وما تدربتم عليه من مهارات حياتية لتحققوا النجاح. واليوم، ستقومون بأداء 
المسرحية أمام باقي الفصل. تحركوا نحو مجموعتكم وقوموا بإعداد متطلبات المسرحية.

يصثم التالميذ بما يظلا االستعفاد والتحضيع لألداء.

2. يقول المعلم ما يلي: قبل مشاهدة كل أداء، أود أن تحظى كل مجموعة بفرصة للتدرب على تمثيل مسرحيتها. استخدموا 
الحوار ومتطلبات المسرحية، وفكروا في تفاصيل المشهد. كيف ستتحركون في أنحاء الفصل؟ كيف سيكون أداء الصوت؟ هل 

سيكون الصوت عالًيا أم خافًتا؟ به نبرة سعادة أم نبرة حزن؟ عند أداء المسرحية، ستعكسون للمشاهدين ما تشعرون به من خالل 
طريقة التحدث وحركة الجسد. استرجعوا مشهًدا شاهدتموه على التلفاز. إذا كانت الشخصية غاضبة، فإنه/إنها يصيح/تصيح. 

كيف ستكون حركة أيدي هذه الشخصية وذراعها؟ قفوا للتدرب على إظهار الغضب بحركة الجسد فقط.

يصثم التالميذ بما يظلا إظهار المشارع من خالل لغا الجسف.

يصثم المعظم بما يظلا تشجيع التالميذ رظن التفرب رظن إظهار مشارع اآلخعين التل قف تسارف فل المسعحيات، مول مشارع الحب، أو 
الخثف، أو الحماس باستخفام لغا الجسف.

يقول المعلم ما يلي: أثناء التدرب، فكروا في كيفية التمثيل بصوتكم وجسدكم لسرد القصة. خذوا وقتكم في التمرين اآلن في 
مجموعات.

يصثم التالميذ بما يظلا التفرب رظن المسعحيات.

يصثم المعظم بما يظلا التجثل بين المجمثرات أثااء تفربهم. مفح التالميذ رظن روح المخاطع  وتفريبهم رظن التمويل بشخقياتهم. مفح 
إبفارهم فل األداء.

3. يصثم المعظم بما يظلا إرفاد مشهف المسعحيا األولن والظثحا األصظيا التل تستاف إليها المسعحيا فل أول النقل.

يقول المعلم ما يلي: واآلن أصبحنا مستعدين لألداء أمام الفصل. بعد انتهاء كل مجموعة من أداء مسرحيتها، كونوا مستعدين 
للتعبير بجمل الثناء والمدح على المسرحية الخاصة بهم. الحظوا أدوات التمثيل والمشهد وعنصر اإلبداع في التمثيل. فكروا 

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المثاد المستخفما

خالل هذا الفرس، يصثم التالميذ بما يظلا
تصفيم أداء مسعحل باستخفام لغا الجسف   

المااسبا مع اإلبفاع.
تصفيم تغذيا راجعا رظن أداء اآلخعين.  

كتاب التظميذ  
أقالم رصاص  
متطظبات مشاهف المسعحيا  
مشهف  

المهارات الحياتياىثاتج التعظّم

تعظَّم لتكثل

المحاسبياا
تصفيم تغذيا راجعا فعالا.  

قبل بفء اليثم، ُتجمع متطظبات المسعحيا والمشهف فل مكال 
واحف بتعتيب المجمثرات، حتن يمكن الثصثل إليها بسهثلا راف 

كل أداء.

تجهيزات المعظم لظفرس
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في الطريقة التي تروي بها المسرحية قصة اللوحة الفنية.

يصثم المعظم بما يظلا رعض الظثحا النايا التل تعتمف رظيها كل مسعحيا قبل أداء المجمثرات. بعف األداء، استخفم رقل األسماء إلرطاء 
فعصا لظعفيف من التالميذ لظمشاركا بعبارات الوااء والمفح قبل إكمال المسعحيا التاليا. إرطاء فعصا لظتالميذ، إل أمكن، ألداء المسعحيا 

التل تصفم تنسيًعا لانس الظثحا مع  أخعى.

يصثم التالميذ بما يظلا أداء المسعحيات والتعبيع بعبارات الوااء والمفح رظن أداء المجمثرات األخعى. )سيثفع هذا األمع فعصا 
لظتالميذ لظتفرب رظن المهار  الحياتياا المحاسبيا(.

4. يقول المعلم ما يلي: مذهل! يا لها من تجارب أداء مدهشة! استطاعت كل مجموعة أن تتعاون ألداء تفسيرها للقصة المبنية 
على اللوحة الفنية التي يرجع تاريخها إلى مصر القديمة. دعونا نعود إلى "أقيم نفسي" في كتاب التلميذ والتفكير فيما فعلناه 

في مشروع "شارك."

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد قمنا اليوم بتفسير قطعة فنية يرجع تاريخها إلى مصر القديمة. وللقيام بذلك، فقد طّبَقنا أشكااًل 
فنية مختلفة لعمل مسرحية كاملة. دعونا نشارك نوًعا من الفن نود ابتكاره في درسنا في المستقبل.

يصثم المعظم بما يظلا استخفام استعاتيجيا المشاركا السعيعا ليشارك التالميذ.

المحاسبية

   

المحتوى الدراسي


أستطيع العمل مع فريقي البتكار 

مسرحية تستند إلى عمل فني، ولكن 
أجد صعوبة في المساهمة باألفكار.

 
أستطيع أن أساهم بأفكاري البتكار 

مسرحية تستند إلى عمل فني.

  
أستطيع أن أساهم بنجاح بأفكار 

تفصيلية البتكار مسرحية تستند إلى عمل 
فني. يمكنني مساعدة الزمالء وقيادتهم 

في هذا المجال.

جودة األداء


أجد صعوبة في استخدام صوتي ولغة 

جسدي لتحسين أدائي.

 
أستطيع أن أستخدم صوتي ولغة 

جسدي لتحسين أدائي.

  
أستطيع استخدام صوتي ولغة جسدي 
للتعبير عن مشاعري وتحسين أدائي.

المهارات الحياتية


أستطيع -بمساعدة اآلخرين- أن 

أحدد أهداًفا تساعد على نجاح العمل 
مع فريقي.

 
أستطيع أن أحدد أهداًفا تساعد على 

نجاح العمل مع فريقي.

  
"أستطيع أن أحدد أهداًفا تساعدني 

في العمل بنجاح مع فريقي. وأستطيع 
مساعدة الزمالء وقيادتهم في هذا 

المجال."

الفصل الثاني نظرة على  الفنون القديمة

الصف الثالث االبتدائي 86

الدرس

10

أقّيم نفسي
ن نجوم المربع الذي يصف مجهودك. اقرأ كل عبارة. وفي كل صف، لّوِ
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يصتعب من التثقعات
)1(

يظبل التثقعات
)2(

ينثق التثقعات
)3(

المحتثى الفراسل

يساهم بشكل محفود أو بمسارف  المعظم 
ع رن الصقا التل  فصط فل رمل حثار يعّبِ

يتم سعدها فل المسعحيا.
مسعحيا ب 2، 3.

ع رن الصقا التل  يساهم فل رمل حثار يعّبِ
يتم سعدها فل المسعحيا.

مسعحيا ب 2، 3.

ع رن  يساهم فل رمل حثار إبفارل وثاقب يعّبِ
الصقا التل يتم سعدها فل المسعحيا؛ مما 
يسارف الزمالء رظن تحثيل األفكار إلن حثار.

مسعحيا ب 2، 3.

يبتكع ىًقا رن أحفاث متخيظا لها رالقا 
بصطعا العمل النال، إلن جاىب بعض 

التناصيل أو بمسارف  الزمالء أو المعظم.
الكتابا ب.1.أ.

يبتكع ىًقا حثل أحفاث متخيظا لها رالقا 
بصطعا العمل النال التل تتميز بتناصيل 

وصنيا.
الكتابا ب.1.أ.

يبتكع ىًقا إبفارًيا ومنقاًل حثل أحفاث متخيظا 
لها رالقا بصطعا العمل النال.

الكتابا ب.1.أ.

يقثغ ققا تتكثل من خمسا أحفاث 
بتتابع غيع واضح أو بمسارف  من الزمالء 

أو المعظم.
الكتابا ب.1.د.

يقثغ ققا تتكثل من خمسا أحفاث مع 
تسظسل واضح لألحفاث.

الكتابا ب.1.د.

يقثغ ققا جذابا تتكثل من خمسا أحفاث مع 
تسظسل واضح ومفروس.

الكتابا ب.1.د.

يخطط لاحت تموال واستخفامه كفراما فل 
المسعحيا بمسارف  الزمالء والمعظم.

النن البقعي أ.3.ج.

يخطط لاحت تموال مااسب واستخفامه 
كأحف متطظبات المسعحيا.

النن البقعي أ.3.ج.

يخطط لعمل تموال مبتكع الستخفامه كأحف 
متطظبات المسعحيا ودمج المهارات النايا 
األخعى، مول قثالب الطبارا أو األىماط 

الهافسيا.
النن البقعي أ.3.ج.

جثد  األداء

يبتكع مشهًفا يثضح الحف األدىن من 
إدراك كينيا إىشاء تفرجات من األلثال 

األساسيا.

يبتكع مشهًفا يثضح كينيا إىشاء مجمثرا 
متاثرا من تفرجات األلثال األساسيا.

يبتكع مشهًفا يثضح بقثر  مطثر  كينيا 
إىشاء مجمثرا متاثرا من تفرجات األلثال 

األساسيا.

يستخفم الحف األدىن من التعبيعات 
القثتيا ولغا الجسف أثااء رعض 

المسعحيا.
التحفث واالستماع أ.4.أ.

يستخفم التعبيعات القثتيا المااسبا ولغا 
الجسف لتعزيز حثار المسعحيا.

التحفث واالستماع أ.4.أ.

يستخفم تعبيعات صثتيا ولغا جسف استواائيا 
لخظق شعثر بالشخقيا وتحسين حثار 

المسعحيا.
التحفث واالستماع أ.4.أ.

المهارات الحياتيا

يتعاول مع الزمالء فل النعيق، ولكن قف 
تكثل ثما صعثبا فل التماس األرذار و/أو 

إظهار االحتعام ألفكار اآلخعين.
احتعام التاثع

يتعاول بشكل فعال ويظتمس أرذار لآلخعين 
ويحتعم أفكارهم.
احتعام التاثع

يتعاول بشكل فعال ويظتمس أرذار لآلخعين 
ويحتعم أفكارهم. يصثم بفور الصياد  ويسارف فل 

تاليم رمل النعيق.
احتعام التاثع

يصفم تغذيا راجعا تساهم فل ىجاح النعيق 
بمسارف  الزمالء أو المعظم.

المحاسبيا

تصفيم تغذيا راجعا بااء  تساهم فل ىجاح 
النعيق.

المحاسبيا

تصفيم تغذيا راجعا بّااء  تساهم فل ىجاح 
النعيق وُتلهع التعاطف.

المحاسبيا

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(



الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

كيف يعمل العالم؟

أصل األشياء

الفصل الثالث: أصول علم الطب
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نظرة لامة لاى اللال

أصول علم الطب

يقرأ التالميذ قاة الكتشاف خيارات العالج المختالة ألحد األمراض. يكتا كل اكتِشف
تاميذ قاة لن تجربة شخاية مع مرض لانى منه. يكتا التالميذ لبارات تعبر 

لن حقيقة، أو رأي، أو خياا.

2

يتعرف التالميذ كيلية تلظيف العمايات العامية في المهن اللبية وأصلا هذا تعاَّم
النهج في مار القديمة. يتعام التالميذ اللرق بين الماادر األولية وال انلية 

والغرض من كل منهما. يبحص التالميذ في كيلية تغير العالجات اللبية وتللرها 
بمرور اللقت وكيلية تأثر الممارسات الحالية بالماضي.

5

يقلم التالميذ بتحايل لناصر القاة. يقلم التالميذ بإيجاد أوجه الااة مع شاِرك
ملضلع اللال وكتابة فال رابع متعاق بالقاة. يقلم التالميذ بعمل تغذية 

راجعة لبعضهم ويستليدون من هذه التغذية الراجعة في تحسين كتابة 
قااهم.

3

الربط بالقضايا
قضايا العولمة: تسالدنا التكنلللجيا لاى مشاركة األفكار حلا العالم وتبادلها، كما يمكننا أن نتعام من مختاف 

األشخاص حلا العالم وأن نشارك أفكارنا وثقافتنا مع اآلخرين.

ن الدروساللصفالمكّلِ
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أصلا لام اللا

املهارات احلياتية املتضمنة
اللصفالُبعد

التفكير الناقد:تعاَّم لتعرف
تحديد المعالمات المتعاقة بالملضلع.  
تلضيح طرق التلكير.  

حل المشكالت:
تجميع البيانات المتعاقة بالمشكاة.  

التعاون:تعاَّم لتعمل
احترام آراء اآلخرين.  

صنع القرار:
تحديد النتائج والنتائج المتلقعة.  

احترام التنوع:تعاَّم لتتعايش مع اآلخرين
الحالا لاى وجهات نظر متعددة ومتنللة واحترامها لتلسيع مدارك اللهم وتعميقها.  

التعاطف:
إظهار التعاطف لند التلاصل مع اآلخرين.  

المحاسبية:تعاَّم لتكلن
تقديم تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:
التلاصل الالظي، والتلاصل غير الالظي.  
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م مؤشرات التعلُّ
لاى مدار هذا اللال، يسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعاُّم التاليةأ

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ. المشاركة بلعالية في مجمللة من المناقشات الجمالية مع الزمالء والكبار 
في مجمللات صغيرة ومجمللات أكبر.

1.ب. اتباع قلالد المناقشة المتلق لايها.
1.جـ. االستماع إلى المتحدث باهتمام وانتباه حتى آخر فقرة في البيان أو 

القاة.
1.د. تاخيص األفكار الرئيسية والتلاصيل الدالمة في أحد النالص التي تّمت 

قراءتها بالٍت لاٍا وتحديدها.
1.هـ. االستماع إلى المتحدثين من أجل التلاصل، واإلدراك، واللصلا إلى فهم 

لاملضلع أو المسألة، أو تلضيح اللهم أو تعميقه.
1.و االستلادة من أفكار اآلخرين في المناقشة والتعبير لن أفكارهم بلضلح.

2.أ. لرض ملضلع أو نص أو سرد قاة أو استعراض تجربة باللقائع المالئمة 
والتلاصيل اللصلية ذات الااة.

3.أ. استخدام وسائط مسمللة ورقمية ومرئية )رسلمات، أو تم يل بياني، أو 
لروض( في العروض التقديمية.

4.أ. التحّدث بلضلح وبلتيرة ملهلمة باستخدام نبرة صلت، وإيماءات، ولغة 
جسد مناسبة.

5.أ. التحدث بجمل كاماة مع اتباع القلالد الاغلية من أجل تقديم التلاصيل أو 
االيضاحات الملالبة.

العلوم:
أ. المهارات والعمليات

1.أ. طرح أسئاة يمكن االستقااء لنها من خالا اختبارات بسيلة.
1.ب. تاميم استقااءات مبسلة لاتعاون في تقديم بيانات لإلجابة لن سؤاا.

1.د. وضع تلسير قائم لاى دليل )م ل المالحظات واألنماط( و/أو بيانات.

الدراسات االجتماعية:
ب. التفكير التاريخي والمعرفة

1.جـ. التمييز بين الحقيقة والرأي والخياا في ملاقف مشابهة لاتاريخ.
1.د. تلضيح البنية الزمنية لاتساسل الزمني لالثيقة والغرض منه.

1.هـ. تتبع التساسل الزمني لحدث تاريخي باستخدام مخلط زمني.
1.ز. شرح فائدة استخدام ماادر متعددة لدراسة التاريخ.

2.أ. التمييز بين األحداث في الماضي القريا والبعيد )لاى سبيل الم اا 
باستخدام مخلط زمني.(

2.ب. تلضيح كيلية ارتباط حدثين أو أك ر من األحداث الحالية أو التاريخية 
)لاى سبيل الم اا من خالا الملضللات، واألشخاص، والظروف المشتركة.(
2.د. المقارنة بين الملاقف الماضية والحالية، أو األشخاص، أو األحداث في 

المجتمع المحاي.

المجاالت المهنية:
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد
1.هـ. تحديد ملاقع لمل اللظائف المختالة.

2.أ. تلضيح كيلية انتقاا لادات العمل الحالية )م ل التركيز في المهام وإدارة 
اللقت والتعاون( في المنزا والمدرسة إلى مكان العمل.

4.أ. تحديد أم اة لمهن مختالة في شبكة العالقات الشخاية )م ل أفراد األسرة 
أو البالغين( خاصًة األشخاص الذين يعمالن في اللنادق واللظائف السياحية 

)م ل المرشدين واللهاة.(
4.جـ. جمع معالمات لن مساهمة اللظائف المحاية في المجتمع وفي حماية 

بيئته والحلاظ لايها.

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.أ. قراءة نالص بدرجة صعلبة تناسا الاف ال الص االبتدائي بمستلى يتسم بالدقة 
واللالقة لدلم اللهم.

1.جـ. استخدام السياق لتأكيد حلظ الكامة أو التاحيح الذاتي لألخلاء وفهمها وإلادة 
قراءتها حسا الحاجة.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طرح أسئاة واإلجابة لنها لاداللة لاى فهم النص، لاى أن تشير بلضلح إلى النص 

كأساس لإلجابات.
1.ب. وصف شخايات القاة والمقارنة بينهم )لاى سبيل الم ااأ صلاتهم، أو دوافعهم، أو 

مشالرهم(، وتلضيح كيف تساهم تارفاتهم في تساسل األحداث.
4.أ. اإلجابة لن أسئاٍة لن الرابط المنلقي بين جمٍل وفقراٍت محددة في النص )م ل المقارنة، 

والسبا/التأثير، أو التساسل.(
4.ب. تحديد األفكار الرئيسية واألفكار اللرلية في اللقرة.

و. فهم نص القراءة: النص المعلوماتي
3.أ. اإلجابة لن أسئاة لن العالقة بين ساساة من األحداث أو األفكار أو الخللات في أحد 
اإلجراءات في النص باستخدام الاغة التي تتناسا مع اللقت، والتساسل، والسبا/التأثير.

6.أ. تحديد األسباب التي يقدمها المؤلف لدلم األفكار الرئيسية في النص.
7.أ. مقارنة أوجه التشابه واالختالف بين أهم النقاط والتلاصيل األساسية المقدمة في ناين 

حلا نلس الملضلع.
8.أ. قراءة النص المعالماتي وفهمه بمستلى صعلبة يناسا الاف ال الص االبتدائي.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.هـ. اختيار كامات ولبارات لاتأثير أو النغمة المقالدة.

1.ز. استعراض إتقان قلالد الاغة واستخدامها في الكتابة والتحدث.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ. كتابة جمل كاماة باستخدام لالمات ترقيم، وحروف جر وحروف للف )م ل ف، ثم، و( 
حسبما يكلن مناسًبا.

ب. السرد
1.أ. كتابة قاص لاتعبير لن تجارب أو أحداث حقيقية أو خيالية بلصف التلاصيل وتساسل 

واضح لألحداث.
1.جـ. استخدام وصف أفعاا وأفكار ومشالر وحلار لنها لاتعبير لن تجارب وأحداث أو 

إظهار ردود أفعاا الشخايات لاملاقف.
1.د. ترتيا تساسل حدث تتكشف أحداثه تدريجًيا بشكل طبيعي، باستخدام الكامات 

والعبارات الزمنية لإلشارة إلى ترتيا الحدث.

د. العملية، واإلنتاج، والبحث
1.أ. استخدام مخللات تنظيم األفكار للضع خلة الكتابة.

1.ب. االستعانة بأسئاة الزمالء واقتراحاتهم لاقل لماية الكتابة.
1.جـ. استعراض الكتابات اللردية ومراجعتها لاقاها.

2.أ. استخدام وسائل رقمية متنللة إلنتاج ألماا كتابية ونشرها بشكل مستقل أو بالتعاون 
مع الزمالء في كتابتها.

2.ب. المساهمة في بحص جمالي.
3.أ. البحص في ملضلع أو سؤاا محدد باستخدام مجمللة متنللة من الماادر.



104 اللال ال الصأ أصلا لام اللا

أهداف التعاّمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
مشاركة التجارب الشخاية.  
كتابة قاة لن تجربة شخاية مع االلتزام بلجلد بداية، ووسط، ونهاية.  
تحديد نلع العبارات إما حقيقية أو رأي.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
تانيف العبارات إلى حقيقة أو رأي أو خياا.  
التعبير لن الرأي كتابة من خالا الكتابة.  
كتابة لبارات تعبر لن حقيقة أو رأي أو خياا حلا ملضلع مأللف لدى التالميذ.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
وصف مساهمات إمحلتا في وضع أسس لام اللا.  
وصف استخدام الحقائق في وضع أسس لام اللا.  
إجراء تجربة بسيلة إلثبات حقيقة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
تحديد الماادر األولية.  
تحايل الماادر األولية.  
المقارنة بين مدى ملثلقية الماادر األولية المختالة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
تعرف الماادر ال انلية.  
استخدام الماادر ال انلية لدراسة تاريخ اللا.  
المقارنة بين الماادر األولية وال انلية.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
المقارنة بين المستشليات في الماضي والحاضر.  
تحديد إسهامات األطباء الماريين في العار الحديص.  
استخدام استراتيجيات طرح األسئاة لتحديد مشكاة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
البحص في األدوات المستخدمة في اللا.  
المقارنة بين األدوات المستخدمة في اللا بين الماضي والحاضر.  
المقارنة بين المخللات الزمنية لتاريخ اللا.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
تحديد صلات الشخايات في قاة خيالية.  
تلضيح تأثير اللقت والمكان في القاة.  
تحديد الحالا الممكنة لامشكاة المذكلرة في القاة.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
مشاركة القاص النهائية مع الزمالء.  
ابتكار غالف لاكتاب.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
تجميع ما تّم تعاّمه لن االختيارات الاحية للضع خلة لمقاف.  
لرض لناصر خلة المقاف في شكل كتابي وشلهي.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل الثالث
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املواد املستخدمة

أقالم تالينأقالم رصاصكتاب التاميذ

أقالم تحديدورق مخللات
اثنين من األكياس البالستيكية القاباة 

قلع من القماشلاغاق.

ورقة بيضاء فارغة )لكل تاميذ(بلاقات فهرسة وخيلطجرس
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نظرة عامة الدرس 1
الملاد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ فصاًل بعنوان "أصول علم الطب." استعينوا بما تعرفونه عن كلمة أصل في التعبير عما تعرفونه عن 
هذا العنوان؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة لن السؤاا قبل متابعة الدرس.

يقلم التالميذ بما يايأ التنبؤ بما سيتعاملنه.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! ليس المقصود بالطب األدوية التي نتناولها عندما نشعر بالمرض فحسب،  بل يشمل 
أيًضا هذا المجال  كل المصطلحات المتعلقة بالصحة وطرق العالج، مثل الممرضات، واألطباء، وعالج األمراض، واألبحاث، وغير 

ذلك. سوف نتعلم كيف تطور مجال الطب حتى وصل إلى ما نراه اليوم. هل تعلمون أن مصر كان لها دور كبير في تطوير مجال 
الطب؟ عندما نتعلم المزيد، سنرى أيًضا كيفية تعلمنا من التاريخ وكيفية مقارنة المعلومات حول األشخاص واألحداث من 

التاريخ.

2. يقلم المعام بما يايأ تلزيع كتاب التاميذ.

يقول المعلم ما يلي: لنبدأ يومنا مًعا بقراءة قصة عن رشاد. تتألف قصتنا من ثالثة فصول، وبالنسبة إلى مشروع "شاِرك"، سنقوم 
بكتابة الفصل التالي في قصته. افتحوا كتبكم على صفحة "مرض رشاد: الفصل األول." وبينما تقرأون عن مرض رشاد، فكروا 

فيما يشعر به. فكروا في الطريقة التي تقترحها عائلته لعالج مرضه.

يقلم التالميذ بما يايأ قراءة القاة بأنلسهم.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على قراءة القصة. التفتوا إلى زميل مجاور وناقشوا ما يشعر به رشاد. ماذا تقترح جدته أن يفعل؟

يقلم التالميذ بما يايأ المشاركة مع الزميل المجاور.

يقلم المعام بما يايأ بعد إللاء اللرصة لاتالميذ لامشاركة، استخدام لاّي األسماء الختيار تاميذين أو ثالثة يقلملن بتحديد مرض رشاد 
ويقترحلن طريقة العالج )تناوا شاي ساخن(.

يقول المعلم ما يلي: رشاد متعب جًدا ويعاني من التهاب في الحلق. لماذا تقترح جدة رشاد تناول شاي ساخن؟

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
مشاركة التجارب الشخاية.  
كتابة قاة لن تجربة شخاية مع االلتزام   

بلجلد بداية ووسط ونهاية.
تحديد نلع العبارات إما حقيقية أو رأي.  

حقيقة  
رأي  
لالج  

كتاب التاميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تالين  

الملردات األساسيةنلاتج التعاّم

المهارات الحياتية

تعاَّم لتتعايش مع اآلخرين

احترام التنلعأ
الحالا لاى وجهات نظر متعددة   

ومتنللة واحترامها لتلسيع مدارك 
اللهم وتعميقها.
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اقرأ القصة.

مرض رشاد: الفصل األول

شاي ساخن

عندما استيقظ رشاد، كان ال يزال يشعر بالتعب وكان حلقه ملتهًبا. نهض رشاد ببطء من سريره وترك غرفة نومه وذهب إلى أمه.

قال رشاد شاكًيا: "أمي، لسُت على ما ُيرام هذا الصباح."

نظرت إليه أمه وهو يتحرك ببطء ناحيتها باتجاه المطبخ وتحسست رأسه وقالت: " يا إلهي، درجة حرارتك مرتفعة قليًل. سأقيس درجة 
حرارتك" ثم تركت الغرفة لتحضر مقياس الحرارة.

نظرت الجدة إلى رشاد أثناء جلوسها على طاولة الطعام حيث كانت تتناول اإلفطار، وقالت: "إذا كان حلقك ملتهًبا، فيجب عليك تناول 
المشروبات الساخنة مثل الشاي؛ ألنها سُتخفف من هذا االلتهاب، أتناول الشاي الساخن عندما أشعر بألم في حلقي، وأشعر دائًما 

بالتحسن بعد ذلك. كانت أمي تعالجني بهذه الطريقة، وهذا ما كنت أفعله أيًضا مع والدك عندما كان طفًل. سأحضر لك كوًبا من الشاي 
إذا أردت."

قال رشاد متذمًرا: "كل يا جدتي؛ ال أحب مذاق الشاي. هل هناك أي شيء آخر يمكنني فعله ألشعر بالتحسن؟"

الدرس

1
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يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تعتقد جدة رشاد أن الشاي الساخن يساعد في عالج التهاب حلقه؛ ألنه العالج الذي اعتادت على استخدامه 
وقد أثبت فعاليته. ارفعوا أيديكم إذا سبق أن أصيب أحدكم بالتهاب في الحلق أو الصداع أو ألم في المعدة.

يقلم التالميذ بما يايأ رفع أيديهم لإلجابة لن كل سؤاا.

يقول المعلم ما يلي: نعتقد أننا كلنا قد مرضنا من قبل. استرجعوا بذاكرتكم للحظة حالتكم عندما كنتم مرضى.

يقلم المعام بما يايأ تخايص وقت لاتلكير قبل متابعة الدرس.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى زميل مجاور لمشاركته تجربة مرض كل واحد منكم. بماذا كنت تشعر؟ ماذا فعلت لتتحسن 
صحتك؟ كيف قدم أفراد أسرتك المساعدة لك؟

يقلم التالميذ بما يايأ المشاركة مع الزميل المجاور.

يقلم المعام بما يايأ االستماع إلى مشاركة التالميذ ومناقشاتهم. طرح أسئاة إرشادية لاى التالميذ لامسالدة في استعراض تجاربهم 
بشكل أكبر.

يقول المعلم ما يلي: عندما نشعر بالمرض، يحاول أفراد العائلة البالغون اقتراح طرق للعالج كي نشعر بالتحسن؛ وتستند هذه 
االقتراحات إلى أمور قاموا بها في الماضي ونجحت في العالج مثلما قالت جدة رشاد إن المشروب الساخن يخفف من التهاب 

الحلق. هل اقترح أي فرد من أفراد العائلة عليكم شيًئا يساعدكم على الشعور بالتحسن عندما كنتم مرضى؟

يقلم المعام بما يايأ تخايص وقت لاتلكير قبل متابعة الدرس.

يقول المعلم ما يلي: لنقف جميًعا. سنشارك مع بعض األصدقاء في الفصل ما اقترحه لنا أحد أفراد عائلتنا عندما كنا مرضى. 
لنقم بـ رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على فرد جديد للمشاركة.

يقلم المعام بما يايأ تسهيل رفع األيدي وتكلين ثنائيات لاسماح لاتالميذ بالمشاركة مع تاميذين أو ثالثة آخرين. سماع أوجه التشابه التي 
يشارك بها التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. لقد سمعت بعض اقتراحاتكم التي تلقيتموها من أفراد أسرتكم ويبدو بعضها 
متشابًها. ]ذكر االقتراحات الشائعة التي استمعوا إليها[ أتساءل: هل شعرتم بالتحسن باتباع اقتراحات أفراد أسرتكم؟ هل حاولتم 

تجربة شيء آخر؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقلم المعام بما يايأ تسهيل المحادثة حلا المرض وطرق العالج التي ربما جربها التالميذ، وفًقا القتراح أفراد األسرة أو من أي ماادر 
أخرى. هناك بعض األسئاة التي ُتشجع التالميذ لاى التحدثأ

ما شعلرك بعد تناوا العالج المقترح؟  
من قدم لك المسالدة في المنزا؟  
ما طرق العالج األخرى التي قمت بتجربتها؟  
هل طابت النايحة من أي شخص آخر؟  

سيلفر هذا األمر فرصة لاتالميذ لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ احترام التنلع.

3. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة تجاربكم. سنقوم في هذا الفصل بإيجاد أوجه الّصلة بين التاريخ وما نعرفه اليوم. 
إن الرجوع إلى تاريخ الطب والمصادر الحالية يفيدنا في معرفة أفضل طرق لعالج األمراض. كما بدأنا، دعونا نتدرب على الكتابة 

عن تجاربنا. سنقوم بتحويل كل األمور التي شاركنا بها إلى قصة. افتحوا صفحة "ذات مرة عندما كنت مريًضا..."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب قصة تحتوي على البداية والوسط والنهاية لمشاركة وصف الوقت كنت فيه 
مريًضا وما فعلته لتشعر بالتحسن.

ماحلظة لامعامأ استعن باألسئاة اللاردة أدناه إلرشاد التالميذ أثناء ممارسة العاف الذهني قبل الشرح والكتابة. يمكن استخدام األسئاة 
إلدارة مناقشة مع كل اللال أو لتخايص وقت لاتلكير قبل بدء العمل في كتاب التاميذ.

يقول المعلم ما يلي: نريد أن نكتب قصة كاملة عن تجربة مرض مررت بها وانتهت بشعورك بالتحسن. دعونا نتحدث عن بداية 
القصة. خذوا بعض الوقت للتفكير في:

ماذا حدث عند شعورك بالمرض ألول مرة؟  
أين كنت؟  
من كان معك؟  
من أخبرته بمرضك؟  

احترام التنلع

البداية

الوسط

النهاية
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اكتب قصة لها بداية ووسط ونهاية تشارك فيها وقًتا شعرت فيه بالمرض وتصف ما فعلته لتشعر بالتحسن.

عندما كنت مريًضا...
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يقلم التالميذ بما يايأ استخدام وقت التلكير.

يقول المعلم ما يلي: اكتبوا بداية القصة مع الشرح في المربع األول. يمكنكم االختيار إما بالبدء بالكتابة أو الرسم ولكن تأكدوا 
من وجود وقت كاٍف لتطبيق الخيارين أثناء العمل في كل قسم.

يقلم التالميذ بما يايأ كتابة بداية القاة الشخاية مع شرحها.

يقول المعلم ما يلي: ثم اكتبوا وسط القصة مع شرحها. فكروا فيما يلي:
ماذا يحدث بعد ذلك؟  
ماذا فعلت أواًل لتتحسن صحتك؟  
من حاول أن يساعدك؟  

يقلم التالميذ بما يايأ استخدام وقت التلكير، ثم تلضيح وسط القاة وكتابته.

يقول المعلم ما يلي: وأخيًرا، دعونا نراعي نهاية قصصنا. فكروا فيما يلي:
ما آخر شيء فعلته لتتحسن صحتك؟  
هل نجحت اقتراحات أحد أفراد األسرة؟  
من قدم لك المساعدة؟  

يقلم التالميذ بما يايأ كتابة نهاية القاة مع شرحها.

يقلم المعام بما يايأ تخايص وقت إضافي لاتالميذ إلنهاء األجزاء ال الثة لاقاة. لندما ينتهي التالميذ من كتابة القاة، قم بتقسيمهم إلى 
أربع أو خمس مجمللات لمشاركة القاص. ولتسهيل هذه المشاركة، استخدم لاّي األسماء.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في التفكير فيما فعلتموه عندما مررتم بموقف مشابه لموقف رشاد. دعونا نقرأ قلياًل عن 
رشاد لنعرف هل سمع عن طرق عالج جديدة لمرضه. افتحوا كتبكم على صفحة "مرض رشاد: الفصل الثاني"، واقرأوها بمفردكم.

يقلم التالميذ بما يايأ قراءة القاة بأنلسهم.

يقلم المعام بما يايأ تشجيع التالميذ لاى القراءة بملردهم لند الضرورة.

يقول المعلم ما يلي: ما الدواء الجديد الذي سمع به رشاد في هذا الفصل؟

يقلم المعام بما يايأ استدلاء اثنين أو ثالثة تالميذ لمشاركة أفكارهم. إذا لم يشير التالميذ إلى جزء معين من النص، فذكرهم أو اطاا 
منهم الرجلع إلى النص لالستدالا لاى اإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم باالستعانة باألدلة الملجلدة في النص.

يقول المعلم ما يلي: لقد سمع رشاد عن الدواء في إعالن تجاري. أتساءل هل ينبغي على رشاد أن يستمع ألي إعالن؟ ما رأيكم؟

يقلم المعام بما يايأ تسهيل مناقشة لن اإللالنات التجارية لالصلا إلى المعرفة والخبرة السابقة لاتالميذ.
ما المقالد باإللالن التجاري؟  
في رأيكم، لماذا يقلم األشخاص بعمل إلالنات تجارية؟  
هل تعتقدون أن كل المعالمات التي تقدمها اإللالنات التجارية صحيحة؟ لماذا وِلَم ال؟  

يقلم التالميذ بما يايأ مناقشة ما يعرفلنه لن اإللالنات التجارية.

يقول المعلم ما يلي: تستخدم اإلعالنات التجارية دائًما أساليب اإلقناع والجذب لحث الناس على شراء منتج معين. لذا فإن 
اإلعالن الذي شاهده رشاد على التلفزيون حاول إقناعه ليشتري الدواء. فلنرجع إلى القصة ولُنِعْد قراءة ما سمعه رشاد في 

اإلعالن التجاري.

يقلم التالميذ بما يايأ إلادة قراءة القاة.

يقلم المعام بما يايأ استدلاء تالميذ متلللين لذكر قائمة من األفكار لن اإللالن التجاري، ثم تسجيل إجابات التالميذ لاى السبلرة أو 
لاى ورق مخللات. يجا أن تشمل العبارات ما يايأ

تناوا الدواء وستزوا الحمى.  
هذا أفضل دواء يناسا حالتك.  
يمكنك شراء زجاجة من أقرب صيدلية.  

يقول المعلم ما يلي: دعونا نحلل ما سمعه رشاد في اإلعالن التجاري. بعض العبارات التي سمعناها تمثل حقائق. هل سمعتم من 
قبل كلمة "حقيقة"؟ برأيكم، ماذا تعني هذه الكلمة؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.
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اقرأ القصة.

مرض رشاد: الفصل الثاني 

إعالن تجاري

قالت األم: "أنت مصاب بالحمى يا صغيري؛ ولن تذهب إلى المدرسة اليوم. اذهب واستلِق على األريكة وسأحضر منشفة باردة ألقوم بعمل 
كّمادات على رأسك؛ ستساعد هذه الكمادات على تخفيض درجة حرارتك."

قام رشاد بتشغيل التلفزيون واستلقى على األريكة. ظهر إعلن تجاري على شاشة التلفزيون. 

"هل تعاني من الصداع؟ هل تشعر بآالم في جسدك؟ هل لديك حمى؟ إليك الحل، كل ما عليك فعله هو تناول جرعتين من هذا الدواء، 
وسوف تتخلص من هذه األعراض، وتكون جاهًزا لبدء يومك. هذا أفضل دواء لحالتك. لست بحاجة إلى وصفة طبية. يمكنك شراء زجاجة 

من أقرب صيدلية. ال تتردد وقم بشرائها اآلن." 

عندما عادت والدة رشاد إلى الغرفة ومعها الكّمادة الباردة، سألها رشاد إذا كان لديهم الدواء الذي شاهده في اإلعلن التجاري.

قال رشاد: "شاهدت في اإلعلن أن هذا الدواء سيخلصني من الحمى. ربما يكون أفضل من الكّمادة الباردة. ال أحب وضع كّمادة باردة 
على رأسي؛ إنها تجعلني ُمبتل." 

قالت األم: "ال، ليس لدينا هذا الدواء. ال أحبه؛ ألنه يجعلك تشعر بالنعاس الشديد."

قال رشاد: " ولكن، لم يذكر اإلعلن ذلك؛ حسًنا، هل هناك أي دواء آخر يمكنني تناوله ألشعر بالتحسن؟ أكره الشعور بالمرض."

ردت أمه وقالت: "دعني أفكر للحظات. أريد البحث في بعض األدوية الموجودة في المنزل قبل أن نذهب لشراء أي دواء. سأقرأ بعض 
االقتراحات على اإلنترنت." 



اللال ال الصأ أصلا لام اللا 109

يقول المعلم ما يلي: إن الحقيقة هي معلومة صحيحة ويمكن إثباتها أو التحقق منها. "ال حاجة إلى وصفة طبية" هي مثال على 
حقيقة ُتذكر في اإلعالن التجاري. بإمكاني التحقق بنفسي من هذه الحقيقة بالتوجه إلى الصيدلية ألرى هل يبيعون هذا الدواء 

دون وصفة من ِقبل الطبيب أم ال. بعض العبارات التي نسمعها في اإلعالنات التجارية هي عبارة عن آراء وليست حقائق. وُيقصد 
بالرأي هو ما يؤمن به المرء أو ما يشعر به. ليست كل اآلراء صحيحة وال يمكن دائًما إثباتها. على سبيل المثال في رأيي "أم علي 

هي أشهى طبق حلوى." قد تتفقون أو تختلفون، أو قد يكون لكم رأي آخر عن أشهى طبق حلوى. من له رأي مختلف عن أشهى 
طبق حلوى؟

يقلم التالميذ بما يايأ رفع أيديهم لمشاركة آرائهم.

يقول المعلم ما يلي: هل يستطيع أحد أن ُيثبت أو أن يتحقق من أن أم علي أو ]رأي تلميذ آخر[ هو أشهى طبق حلوى؟ لماذا وِلَم 
ال؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: قد أستطيع إقناعكم كي توافقوني نفس الرأي، ولكن لن أستطيع إثبات أن هذا الشيء هو األشهى واعتباره 
حقيقة. وصف الطعام بأنه شهّي هو مجرد رأي يخصني. انظروا إلى هذه العبارات الثالث مرة أخرى في اإلعالن التجاري. اثنتان 

من هذه العبارات حقيقتان، أما العبارة الثالثة فهي رأي. ما العبارات التي تعبر عن حقائق؟ ما العبارات التي تعبر عن رأي؟

يقلم المعام بما يايأ اللاا من جميع التالميذ رفع أيديهم إذا كانت العبارة تعبر لن حقيقة أو لدم رفعها إذا كانت العبارة تعبر لن رأي،  
شرح كيلية استنتاج أن هذه العبارة تعبر لن حقيقة أو رأي، م ل قياس درجة حرارة شخص لاتأكد من حقيقة أن الدواء يخلض من 

الحمى.

يقلم التالميذ بما يايأ تحديد العبارات التي تشير إلى حقيقة، واألخرى التي تشير إلى الرأي.

يقول المعلم ما يلي: إن فهم المقصود بكلمَتي "الحقيقة" و"الرأي" سيساعدنا على استخدام مصادر متعددة خالل هذا الفصل 
لتعرف أصول الطب في مصر. سنكون قادرين على تحديد ما نقرأه كحقيقة يدرك كل شخص أنها صحيحة أم أنها مجرد رأي 

لشخص. فكروا في اإلعالنات التجارية مرة أخرى. هل تعتقدون أننا يجب أن نصدق كل ما نسمعه في اإلعالن التجاري إذا كان 
ذلك مزيًجا بين مجموعة من الحقائق واآلراء؟

يقلم المعام بما يايأ إدارة مناقشة لن مدى ماداقية اإللالن التجاري. إلادة النظر فيما ناقشه التالميذ سابًقا لن غرض اإللالن 
التجاري.

ماحلظة لامعامأ في هذه المناقشة، لايك تأكيد فكرة أن اإللالنات التجارية تستخدم أساليا اإلقناع للعل شيء ما أو شراء شيء ما. إنهم 
يستعينلن بمزيج من الحقائق واآلراء في اإللالنات التجارية. قد يكلن ما ُيعرض في اإللالن التجاري شيًئا ال تحتاجه، وال ينبغي التبار كل 

ما ُيقاا في اإللالنات التجارية أنه مجرد حقائق. وهذا الملضلع قد سبقت مناقشته في اللال األوا من المحلر األوا.

يقلم التالميذ بما يايأ مناقشة مدى ماداقية اإللالنات التجارية.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في تحليل اإلعالنات التجارية. وأثناء دراستنا لهذا الفصل، سنتمكن من االستعانة بما نتعلمه 
لمساعدة رشاد على اتخاذ قرار جيد بشأن عالج مرضه.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم في النظر في مصادر المعلومات لمساعدتنا في عالج صديقنا رشاد وهو مريض. لقد قرأنا عن 
فكرة جدته في العالج ثم إعالًنا تجارًيا يقترح عالًجا. عندما ذكرت جدته أن المشروب الساخن سيكون مفيًدا في العالج، هل كانت 

توضح حقيقة أم رأًيا؟ كيف عرفت ذلك؟ مشاركة األفكار مع زميل مجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ المشاركة مع الزميل المجاور.



110 اللال ال الصأ أصلا لام اللا

نظرة عامة الدرس 2
الملاد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد بدأنا بقراءة قصة عن رشاد وعن مرضه في الدرس السابق. ما خيارا العالج المختلفان اللذان تم 
اقتراحهما لرشاد؟

يقلم المعام بما يايأ استدلاء تالميذ متلللين لمشاركة ما يتذكرونه من الدرس السابق.

يقول المعلم ما يلي: نعم. اقترحت الجدة تناول مشروب ساخن واقترح اإلعالن دواًء محدًدا. واليوم سنقوم بالتحقق من المزيد 
من مصادر المعلومات لعالج رشاد.

2. يقلم المعام بما يايأ تلزيع كتاب التاميذ.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نكمل قصتنا لنرى ما يحدث مع رشاد. افتحوا كتبكم على صفحة "مرض رشاد: الفصل الثالث"،  
واقرأوا القصة مع زميل مجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ قراءة القاة في ثنائيات.

يقول المعلم ما يلي: لقد سمعنا عن اثنين من مصادر المعلومات في هذا الفصل الذي يتناول قصة رشاد. التفتوا إلى زميل 
مجاور وشاركوا خياري العالج المقترحين في القصة.

يقلم التالميذ بما يايأ المشاركة مع الزميل المجاور.

يقلم المعام بما يايأ االستماع إلى التالميذ لاتأكد من أنهم يتمكنلن من تحديد اقتراحات ياسمين واقتراحات والدها بشأن الذهاب إلى 
اللبيا.

يقول المعلم ما يلي: لقد سمعتكم وأنتم ُتشيرون إلى اقتراحات ياسمين ووالدها. دعونا نناقش ما ذكرته ياسمين. إنها تعتقد أن 
تناول الجزر مثلما ُذكر في القصة التي قرأتها، يساعد في عالج التهاب الحلق؛ لذلك يكون مصدر معلوماتها هو كتاب قصص 

لألطفال. هل تعتقدون أن هذا االقتراح هو حقيقة يجب على رشاد االستماع لها؟ لماذا؟

يقلم المعام بما يايأ تخايص وقت لاتلكير قبل استخدام لاّي األسماء ليشارك التالميذ إجاباتهم.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد ناقشنا في الدرس السابق المقصود بالحقيقة والرأي. فكروا في اقتراح ياسمين مرة أخرى. هل هي 
تشارك برأي أم حقيقة؟ أم أن الفكرة المقصودة هي عدم أكل الكثير من الجزر؟

يقلم المعام بما يايأ تخايص وقت لاتلكير قبل متابعة الدرس. اإلشارة إلى جانا واحد من اللال، ثم الجانا اآلخر، ثم منتاف اللال 
)أو ثالثة جلانا( أثناء إرشاد التالميذ إلى كيلية التاليت في تجربة التعام التالية.

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
تانيف العبارات إلى حقيقة أو رأي أو خياا.  
تلصيل الرأي من خالا الكتابة.  
كتابة لبارات تعبر لن حقيقة أو رأي أو خياا   

حلا ملضلع لهم دراية به.

خياا  
ملثلق؟  

كتاب التاميذ  
أقالم رصاص  

الملردات األساسيةنلاتج التعاّم

المهارات الحياتية

تعاَّم لتعمل

التعاونأ
احترام آراء اآلخرين.  
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اقرأ القصة.

مرض رشاد: الفصل الثالث

الجزر؟

بعد المدرسة، اندفعت ياسمين إلى الغرفة حيث كان رشاد مستلقًيا، وقالت: 

"أعرف ما الذي سيجعلك تشعر بالتحسن. قرأت قصة في المدرسة عن أرنب مريض؛ وقد أعطته أمه الكثير من الجزر اللذيذ، بعدها شعر 
هذا األرنب بالتحسن. سأذهب ألحضر لك بعض الجزر." ثم ذهبت مسرعة إلى المطبخ. وغّنت: "سأصبح طبيبة، وأصف الدواء."

تأوه رشاد قائًل: "كل، ال أريد الجزر. أريد أن أشعر بالتحسن فقط." 

جاء والد رشاد للطمئنان عليه، وقال: "ال تبدو بخير يا رشاد؛ وأعتقد أنك تحتاج علًجا أقوى من الكّمادات الباردة والشراب الساخن 
اللتهاب حلقك."

انضمت إليهما األم بالقرب من األريكة، واستكمل األب حديثه وقال: "علينا أن نقوم بعرضه على طبيب إذا لم تتحسن حالته حتى هذا 
المساء. سيعرف الطبيب كيف يجعله يشعر بالتحسن."

الدرس

2
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يقول المعلم ما يلي: دعونا نقف ونتحرك لمشاركة ما نفكر فيه. إذا كنتم تعتقدون أن ياسمين تشارك بحقيقة، فتحركوا ناحية 
هذا الجانب من الفصل. إذا كنتم تعتقدون أن ياسمين تشارك برأي، فتحركوا ناحية هذا الجانب من الفصل. إذا كنتم تعتقدون أن 

عبارة ياسمين ال تعبر عن حقيقة أو رأي، فتحركوا هنا.

يقلم المعام بما يايأ إرشاد التالميذ إلى ثالثة جلانا مختالة من اللال.

يقلم التالميذ بما يايأ التحرك ناحية أحد جلانا اللال الختيار إجابة.

يقول المعلم ما يلي: ليحدد كل تلميذ في مجموعته سبب اختياره.

يقلم التالميذ بما يايأ مناقشة الخيارات في ثالث مجمللات.

يقول المعلم ما يلي: إن اقتراح ياسمين لم يكن حقيقة أو رأًيا. إنه خيال. وُيقصد بالخيال أن األحداث تحدث من وحي خيال أحد 
األشخاص. اعتمد الكاتب في قصته على خياله في إقرار أن الكثير من الجزر سوف يجعل األرنب يشعر بالتحسن. ال توجد 

طريقة إلثبات ما إذا كان أكل الجزر في الحقيقية مفيًدا لألرانب أم لرشاد كإنسان. من يستطيع مراجعة الفئات الثالث لتصنيف 
العبارات؟

يقلم التالميذ بما يايأ تاخيص اللئات ال الث الحقيقة، والرأي، والخياا.

يقول المعلم ما يلي: اآلن سمع رشاد رأي جدته، والحقائق واآلراء في اإلعالن، والمعلومات الخيالية من أخته، كما سمع رشاد من 
والده. حيث اعتقد والده أنه يجب أن يذهب إلى الطبيب. هل تعتقدون أن اقتراح الطبيب العالجي سيكون مصدر حقيقة أم رأي أم 

خيال؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار من 6 إلى 10 تالميذ لمشاركة األفكار.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة اإلجابات.

ماحلظة لامعامأ في هذه المرحاة العمرية، من المهم أن يعرف التالميذ أن اقتراحات األطباء تم ل حقائق، لاى الرغم من أنه في ك ير من 
األحيان، كبالغين، قد نسعى إلى الحالا لاى آراء متعددة من األطباء، ال سيما في الحاالت الخليرة. إذا ذكر التالميذ م ل هذا الم اا، 

فيمكنك تلضيح أن التدريا الذي يمر به اللبيا يسمح له أو لها بتقديم اقتراحات واقعية بداًل من تانيلها لاى أنها "آراء" متعامة.

يقول المعلم ما يلي: يعتبر اقتراح الطبيب للعالج حقيقة. لنأخذ بعض الوقت لتصنيف العبارات إلى حقيقة وخيال ورأي. 
انتقلوا إلى صفحة "حقيقة أم خيال أم رأي."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ كل عبارة؛ ثم حدد ما إذا كانت العبارة تمثل حقيقة، أم خيااًل أم رأًيا، ثم اكتب 
إجابتك بجوار العبارة.

يقول المعلم ما يلي: كل عبارة من هذه العبارات تتعلق بالصحة. لقد تعلمنا الكثير عن الصحة في الفصل األول هذا العام. 
يمكننا استخدام ما تعلمناه لمساعدتنا في تحديد ما إذا كانت العبارة حقيقة أم خيااًل أم رأًيا. سنعمل في مجموعات التخاذ قرار 

لكل عبارة. سنستخدم استراتيجية الرءوس الُمرقمة. سأقرأ العبارات واحدة تلو األخرى. ستناقشون في مجموعتكم إجاباتكم 
وتتوصلون إلى توافق في اآلراء؛ ثم سأختار رقًما. وسيقف صاحب هذا الرقم في المجموعة ويشارك إجابة المجموعة.

يقلم المعام بما يايأ تنظيم التالميذ في مجمللات من أربعة أو خمسة، مع تخايص رقم لكل لضل في المجمللة. بعد قراءة كل لبارة، 
اسمح لامجمللات بمناقشة اإلجابات ثم اختر رقًما )من 1 إلى 5( الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لالقلف والمشاركة. اطاا من التالميذ 

شرح سبا قيام المجمللة بهذا االختيار.

يقلم التالميذ بما يايأ مناقشة اإلجابات والتلصل إلى إجماع لاى كل لبارة في مجمللات صغيرة.

يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في تحديد ما إذا كانت هذه العبارات حقيقة أم خيااًل أم رأًيا. دعونا نواصل تطبيق 
فهمنا لهذه الفئات، ولكن هذه المرة سنكتب عباراتنا الخاصة. انتقلوا إلى الصفحة التالية بعنوان "مقتطفات عن صحتي"، 

واقرأوا اإلرشادات بشكل مستقل أو مع زميل مجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ قراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: سيكتب كل واحد منا ثالث عبارات عن صحتنا أو عاداتنا الصحية. وبعد ذلك، سوف نتشارك هذه العبارات 
مع زميل. سيحاول الزميل تحديد الحقيقة، والخيال، والرأي. على سبيل المثال، هذه هي عباراتي الثالثة.

1. آكل الخضار كل ليلة على العشاء.
2. إذا أكلت الخضار فقط، فلن أمرض أبًدا.

3. الكوسة هي أفضل أنواع الخضار الذي يمكنك تناوله.
فكروا في كل عبارة. أيها حقيقة أو خيال أو رأي؟ التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا معه األفكار.

يقلم التالميذ بما يايأ تحديد العبارات التي تم ل الحقيقة والخياا والرأي.

رأيخيالحقيقة
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اقرأ كل عبارة؛ ثم حدد ما إذا كانت العبارة تمثل حقيقة، أم خيااًل أم رأًيا، ثم اكتب إجابتك بجوار العبارة. 

حقيقة، أم خيال، أم رأي

1. التمارين عادة صحية.

2. تناول الطعام الصحي هو أفضل األمور للحصول على جسم صحي.

3. قفز الحبل هو أكثر التمارين متعة. 

4. تناول الكعك الُمحلى بالسكر سيجعلني بطًل خارًقا.

5. الحصول على قسط كاٍف من النوم مهم لصحتي. 

6. الجلد يحمي أجسامنا.

7. أخُذ قسط من الراحة يساعد على استعادة النشاط الذهني والتركيز 
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اكتب جملة واحدة في كل فئة عن صحتك.

مقتطفات عن صحتنا

حقيقة: 

خيال:

رأي:
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يقول المعلم ما يلي: جيد. لنبدأ بكتابة عباراتنا الصحية الثالث. بعد االنتهاء، ضعوا أقالمكم جانًبا؛ حتى أعرف أنكم مستعدون 
للمشاركة.

يقلم التالميذ بما يايأ كتابة ثالث لبارات.

يقلم المعام بما يايأ مراقبة التالميذ وهم يعمالن لتحديد وقت االنتقاا إلى الجزء التالي من النشاط. تدوين مالحظة إذا كانلا بحاجة إلى 
إلادة شرح اللرق بين أنلاع العبارات ال الث. سيلفر هذا األمر فرصة لاتالميذ لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ التعاون.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى زميل مجاور لمشاركة العبارات معه. تحققوا مما إذا كان بإمكانكم تحديد نوع أي عبارة إذا كانت 
تمثل حقيقة أم خيااًل أم رأًيا.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة وتحديد أنلاع العبارات ال الث.

3. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في تحديد الحقيقة والخيال والرأي. سيساعدنا فهم االختالف في تحديد ما إذا كان مصدر 
المعلومات قاباًل للتصديق أو موثوًقا منه. معلومات موثوقة تعني أن المعلومات دقيقة ويمكن األخذ بها واعتبارها صحيحة. 

دعونا نحلل مصادر المعلومات التي يتلقاها رشاد ثم نحدد أكثر المصادر الموثوقة. افتحوا كتبكم على صفحة "خيارات العالج."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استخدم الفصول الثالثة األولى من قصة رشاد إلكمال المخطط.

يقلم المعام بما يايأ مراجعة المعالمات التي يجا كتابتها في كل لملد في المخلط. يمكن لاتالميذ العمل بشكل مستقل أو في مجمللة 
ثنائية. يجا أن تكلن صللف التالميذ مشابهة لما يايأ

يقول المعلم ما يلي: أثناء تسجيل المعلومات، استمروا في التفكير في هذا السؤال: أي عالج يجب أن يختاره رشاد؟ ما هو خيار 
العالج األكثر موثوقية؟

يقلم التالميذ بما يايأ إكماا مخلط األفكار.

يقلم المعام بما يايأ إذا سمح اللقت، قبل االنتقاا إلى النشاط الختامي، فاطاا من التالميذ مشاركة أفكارهم شلهًيا لن العالج الذي قد 
يعتبرونه أك ر ملثلقية مع شرح السبا. إذا واجه التالميذ صعلبة في مقارنة جميع الخيارات، فالرض الخيارات في مجمللات ثنائية، م لأ 

إلالن تجاري مقابل فكرة ياسمين؛ الجدة أو األم مقابل اللبيا؛ أو اللبيا مقابل اإللالن.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 4. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تابعنا اليوم مناقشة خيارات رشاد لكيفية عالج مرضه. وقمنا بتحليل اختياراته من خالل تمثيل مصدر كل 
خيار في مخطط األفكار. وفكرنا في السؤال التالي ونحن نعمل: أي عالج يجب أن يختاره رشاد؟ لنسجل إجاباتنا في أسفل 

الصفحة.

يقلم المعام بما يايأ قراءة بداية الجماة لالال، ثم يدع التالميذ يكمالن الجماة بشكل فردي.

يقلم التالميذ بما يايأ كتابة تلصيات لعالج رشاد.

التعاون

حقيقة أم خياا أم رأيالعالجمادر المعالمات
رأيكمادة باردةاألم

.
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استخدم الفصول الثالثة األولى من قصة رشاد إلكمال المخطط.

خيارات العالج

ألن

حقيقة، أم خيال، أم رأي؟العالجمصدر المعلومات

أكمل الجملة لإلجابة عن السؤال. ما العلج الذي تعتقد أنه يتعين على رشاد اختياره؟

أعتقد أن عليه تناول 
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كتابة لبارة "األيدي غير النظيلة" لاى أحد األكياس و"أيٍد 
نظيلة" لاى الكيس اآلخر. يجا أن يكلن حجم قلع الخبز 

حلالي 10 سم × 10 سم أو أكبر طالما أنه يمكن وضعها في 
األكياس. أثناء الدرس، سيحتاج التالميذ إلى غسل أيديهم جيًدا 
بالاابلن. فكر في أفضل طريقة لجعل جميع التالميذ يغسالن 

أيديهم.

تجهيزات المعام لادرس

نظرة عامة الدرس 3
الملاد المستخدمة

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
وصف مساهمات إمحلتا في وضع أسس لام   

اللا.
وصف استخدام الحقائق في وضع أسس لام   

اللا.
إجراء تجربة بسيلة إلثبات حقيقة.  

جرس  ورقة بردي  
شريحتان من الخبز  
كيسان من البالستيك قابالن لاغاق  
قام تحديد  
كتاب التاميذ  
أقالم رصاص  

الملردات األساسيةنلاتج التعاّم

المهارات الحياتية

تعاَّم لتعرف

التلكير الناقدأ
تلضيح طرق التلكير.  

حل المشكالتأ
تجميع البيانات المتعاقة بالمشكاة.  

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، تحدثنا عن الحقائق والخيال والرأي، وحددنا ما كنا نظن أنه أفضل خيار عالجي لرشاد. 
التفتوا إلى زميل مجاور لمشاركة ما كتبتموه معه في نهاية اليوم.

يقلم المعام بما يايأ تلزيع كتاب التاميذ وتلجيه التالميذ لالنتقاا إلى صلحة "خيارات العالج."

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة الجمل مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: والد رشاد شجعه على زيارة الطبيب. هل سبق لكم أن ذهبتم إلى الطبيب؟ لماذا تذهبون الى الطبيب؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة التجارب واألفكار.

يقول المعلم ما يلي: ماذا يفعل الطبيب عندما يفحصكم؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة التجارب.

2. يقول المعلم ما يلي: يدرس األطباء لفترة طويلة لتعرف جميع أعضاء الجسم المختلفة وكيف تعمل مًعا. فعندما تذهبون 
إلى الطبيب، يقوم الطبيب أو الطبيبة بجمع الكثير من المعلومات. ما أنواع األسئلة التي يطرحها األطباء؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: يطرح األطباء أسئلة حول ما تشعرون به أو كيفية إصابتكم بهذا المرض. غالًبا ما يقيسون أشياء مختلفة 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

.
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حقيقة، أم خيال، أم رأي؟العالجمصدر المعلومات

أكمل الجملة لإلجابة عن السؤال. ما العلج الذي تعتقد أنه يتعين على رشاد اختياره؟

أعتقد أن عليه تناول 
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مثل درجة حرارتكم ووزنكم. ماذا يقيسون أيًضا؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم م ل النبض والللا.

يقول المعلم ما يلي: يقوم األطباء أيًضا بفحص مكان األلم عن كثب. بعد ذلك، يخبرونكم عن مشكلتكم وما يمكنهم فعله 
لمساعدتكم. ومع ذلك، لم تكن هذه هي العملية التي يستخدمها األطباء دائًما. هل تساءلتم يوًما عن كيفية ظهور هذا النهج 

الحديث في الطب واألطباء؟ في الواقع، األمر له أصول عديدة في مصر. خالل األيام القليلة المقبلة، سنتعرف بعض 
المساهمات المهمة التي قدمتها بالدنا عبر التاريخ.

قبل أن نبدأ، أود أن أسأل: كيف نتعرف التاريخ؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: عندما نريد تعرف صحة المريض، نقوم بفحص األدلة عن طريق طرح األسئلة وأخذ القياسات والفحص 
واالختبار. بالنسبة إلى التاريخ، ال يمكننا أن نالحظ ذلك بشكل مباشر مثلما يمكن أن نالحظ اإلصابة أو المرض، ولكن يمكننا 

اتباع عملية مماثلة لفحص األدلة. هل يمكنكم التفكير في مثال عندما قمتم بفحص األدلة؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة التجارب )أي بحص لامي في اللال سيكلن بم ابة م اا(.

يقول المعلم ما يلي: منذ آالف السنين، لم يفهم المصريون القدماء األمراض. لم يعرفوا سبب إصابة الناس باألمراض. ظنوا أن 
األرواح ربما تؤثر في طريقة عمل الجسم؛ لذلك كانوا يصّلون من أجل الشفاء.

إلى أن اتبع مصري ُيدعى إمحوتب نهجه عن المرض واإلصابات بشكل مختلف عن غيره من أبناء عصره، والذي كان يرجع تاريخه 
إلى 2600 قبل الميالد. بدأ إمحوتب في تغيير طريقة تفكير المصريين في الصحة والطب. هيا نتعلم المزيد عن إمحوتب. 

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "إمحوتب."

يقلم التالميذ بما يايأ قراءة اإلرشادات، ثم االستماع إلى النص، وبعدها إكماا تحليزات التأمل.

يقلم المعام بما يايأ قراءة هذا النص بالت لاٍا، نظًرا لاعلبته، مرة واحدة لالال أثناء متابعة التالميذ. التلقف بشكل دوري للرح 
األسئاة، أو شرح الكامات، أو التحقق من اللهم.

3. يقول المعلم ما يلي: لنتشارك أفكارنا باستخدام استراتيجية جديدة اسمها شارك، وتبادل، وتابع. وهي تعني شارك واحدة، 
وتبادل واحدة، وانتقل إلى زميل آخر. فمثال عندما أقول "ابدأوا" قفوا واعثروا على زميل. شاركوا فكرة مع زميلكم وسيبادلكم 

بفكرة ثم تحركوا واعثروا على زميل جديد، ثم كرروا العملية. رجاًء الزموا مقاعدكم عندما أقرع الجرس. من يمكنه إعادة 
اإلرشادات مرة أخرى؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار تاميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ إلادة تلضيح اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. يمكنكم البدء.

يقلم التالميذ بما يايأ استخدام شارك، وتبادا، وتابع لمشاركة أفكار النص. )سيعلي هذا األمر فرصة جيدة لاتدرب لاى 
المهارة الحياتيةأ التلكير الناقد(.

يقلم المعام بما يايأ التجلا في أرجاء اللال وتشجيع التالميذ لند الحاجة. قرع الجرس لاتالميذ لاعلدة إلى المقالد بعد مشاركة 
المعالمات لدة مرات.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. ما هي بعض األسئلة التي ال تزال لديكم بعد القراءة والمشاركة؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األسئاة مع باقي التالميذ في اللال.

يقلم المعام بما يايأ إذا كان من الممكن اإلجابة لن أسئاة التالميذ في النص، فقم بالرجلع إلى أجزاء محددة من النص. إذا لم يكن األمر 
كذلك، فاسأا اللال لن المكان الذي يعتقدون أنه يمكنهم الع لر فيه لاى إجابات.

4. يقول المعلم ما يلي: ما يجعل إمحوتب فريًدا من نوعه هو النهج التي استخدم به الحقائق وما نسميه اإلجراء العلمي أو 
التفكير العلمي. في وقت سابق من هذا العام، قمنا بفحص مناقير الطيور. تذّكروا العملية التي استخدمناها. كيف كان هذا 

البحث مشابًها لما فعله إمحوتب؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

التلكير الناقد
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تابع النص أثناء قراءته بصوٍت عاٍل. أكمل األفكار 1-2-3.

إمحوتب

تعد بردية إدوين سميث من أشهر البرديات في العالم لما تحويه من أوصاف للممارسات الجراحية والطبية المصرية القديمة. يرجع 
تاريخ البردية إلى ما بين 1500-1700 قبل الميلد، ولكنها قد تكون نسخة من نص يرجع ألقدم من ذلك. ال يوجد دليل واضح إذا 

كان إمحوتب أو أحد تلميذه أو أتباعه هم من كتبوا ذلك النص.

تصف بردية إدوين سميث ما يقرب من 100 مصطلح ألعضاء الجسم، كما أنها تصف 48 إصابة على األقل وطرق علجها. الجزء 
المثير للهتمام من هذا النص هو النهج الحديث المتبع لعلج اإلصابات، حيث يتم وصف كل إصابة وعلجها والنتيجة المحتملة 

وملحظات عنها. 

تتشابه طريقة وصف البردية للفحوصات الطبية مع الطريقة التي يتبعها األطباء المعاصرون. وتبدأ أسئلة فحوصات البردية بسؤال 
عن تحديد مكان اإلصابة أو األلم و يتبع هذا السؤال فحص اإلصابة إن أمكن. يتم تسجيل النتيجة المحتملة بعد تناول العلج. يبدأ 

كل سجل بعبارة "مرض يمكن علجه"، أو "مرض يصعب علجه"، أو "مرض مزمن ال يمكن علجه." 

تمكن إمحوتب من تحديد أكثر من 200 مرض خلل فترة حياته وقام بعلجها، أصبح النهج العلمي الذي اتبعه في علجه لألمراض 
واإلصابات أساًسا للمجاالت الطبية الحديثة. 

الدرس

3
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يقول المعلم ما يلي: نعم، في البحث الذي أجريناه، قمنا بجمع البيانات، وقمنا بتحليلها، وتوصلنا إلى استنتاجات حول أي 
منقار سيكون أفضل لتناول كل نوع من الطعام.

وفًقا للوثائق التي نملكها، يبدو أن إمحوتب كان من أوائل األشخاص الذين قاموا بتسجيل البيانات باستخدام هذا النوع من 
العمليات فيما يخص المشكالت الصحية. قام بتسجيل المالحظات والبيانات للتوصل إلى استنتاجات حول األمراض والعالجات 

المختلفة. وفحص المريض أو المصاب، وسألهم بعض األسئلة، ودّون مالحظات مفصلة للغاية. بناًء على الحقائق التي جمعها 
بمرور الوقت، خطط لطريقة يساعد بها األشخاص المصابين باألمراض المماثلة.

تستند المعرفة الطبية اليوم إلى حقائق من أدلة يمكن إثباتها. نحدد الحقائق في العلم والطب من خالل النظر في األدلة. 
دعونا نجري تجربة خالل األيام القليلة القادمة لتجربة هذه العملية. الحقيقة التي توصلنا إليها من العلم هي أن الجراثيم 

يمكن أن تنتشر عن طريق لمس األشياء. لهذا السبب من المهم غسل أيدينا كثيًرا. لنَر هل يمكننا إثبات الحقيقة باألدلة.

يقلم المعام بما يايأ تسايم شريحة خبز إلى تاميذ ويلاا منهم تمريرها إلى تاميذ آخر. يستمر في تمرير الخبز حتى يامسه الجميع.

يقول المعلم ما يلي: بينما نتحدث، يرجى إعطاء شريحة الخبز هذه لكل تلميذ في الفصل. سيضع آخر شخص الخبز في هذا 
الكيس ويغلقه بإحكام. انظروا إلى أيديكم. برأيكم هل هي نظيفة؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم أثناء تمرير شريحة خبز من تاميذ إلى آخر.

يقلم المعام بما يايأ كتابة لبارة "أيٍد غير نظيلة" لاى الكيس.

ماحلظة لامعامأ فكر في اللريقة األك ر فالاية لاتالميذ لغسل اليدين جيًدا. قد يكلن من األسهل الحالا لاى دالء من الماء والاابلن، أو 
الذهاب مع لدد قايل من التالميذ في وقت واحد إلى الحمامات إذا لم تكن هناك أحلاض في اللال.

يقول المعلم ما يلي: اآلن، دعونا نغسل أيدينا جيًدا.

يقلم التالميذ بما يايأ اغسالا أيديكم جيًدا.

يقول المعلم ما يلي: سنقوم بتمرير قطعة خبز أخرى لكي يتعامل معها الجميع اآلن بعد أن غسلنا أيدينا. بينما نمرر الخبز، 
الحظوا أيديكم. هل تبدو أيديكم مختلفة عن ذي قبل؟

يقلم المعام بما يايأ تلزيع شريحة خبز جديدة.

يقلم التالميذ بما يايأ تمرير شريحة خبز جديدة ثم وضعها في كيس بالستيكي آخر.

يقول المعلم ما يلي: سأضع عالمة "أيٍد نظيفة" على هذا الكيس.

يقلم المعام بما يايأ استخدام قام التحديد للضع لالمة "أيٍد نظيلة" لاى الكيس. ت بيت كال الكيسين أو تدبيسهما لاى الحائط حيص يمكن 
لاجميع مالحظتها خالا األيام القاياة القادمة. الخبز المخبلز في المنزا أو اللازج من المخبز سيحلز العلن بسرلة أكبر من الخبز الذي 

يتم شراؤه من المتجر المحللظ بالملاد الحافظة.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "تجربة الخبز."

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: سجل مالحظاتك وارسم صورة لما تراه.

يقلم التالميذ بما يايأ وصف شكل الخبز ورسم صلر لكل من القلعتين )سيعلي هذا األمر فرصة جيدة لاتدرب لاى المهارة 
الحياتيةأ حل المشكالت.

يقول المعلم ما يلي: سنفعل كما فعل إمحوتب، سوف نفحص ونقوم بتسجيل المالحظات بعناية على هذه األكياس خالل 
األسبوع المقبل. سنرى ما إذا كانت األدلة تثبت أن الجراثيم يمكن أن تنتشر عن طريق لمس األشياء. فما الذي تتوقعون رؤيته؟ 

أخبروا زميلكم المجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: والجزء اآلخر الممتع من بردية إدوين سميث التي نقرأ عنها  هو أنها تحتوي على أول وصف مكتوب للمخ. 
ُذكر المخ سبع مرات في النص كله. توضح البردية أيًضا أن الدم ُيضخ من القلب إلى الجسم. ضاعت هذه المعرفة ولم ُيعد 

اكتشافها لمدة 2000 سنة أخرى. لماذا تعتقد أن هذه المعلومات ضاعت لمدة 2000 عام؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.
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سّجل مالحظاتك وارسم صورة لما تراه.

تجربة الخبز
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اليوم 2

اليوم 3
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5. يقول المعلم ما يلي: خالل هذا الفصل، سيتم إنشاء مخطط زمني لبعض المساهمات الرئيسية في مجال الطب. يمكن أن 
يساعدنا المخطط الزمني في فهم وقت حدوث األشياء. لقد أنشأنا مخططات زمنية متعددة هذا العام. من يتذكر الموضوعات 

األخرى التي نظمناها في مخطط زمني؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: صحيح، لقد وضعنا مخطًطا زمنًيا ألحداث مهمة في حياتنا وآخر للتحف الفنية. يمكن أن تساعدنا الصور 
في فهم األحداث والتعرف عليها في مخطط زمني. ما نوع الصور التي قمتم بوضعها على مخططكم الزمني؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: نعم، لقد استخدمنا الصور التي تصف األحداث المهمة في حياتنا، مثل فقدان أحد األسنان أو تعلم ركوب 
الدراجة. وبينما نتعرف تاريخ الطب في هذا الفصل، فلننتج صورنا الخاصة التي ستساعدنا على تذكر األحداث المهمة. ستمثل 

النقطة األولى في مخططنا الزمني إمحوتب. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "صور للمخطط الزمني."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: قم بإنشاء صور لمخططنا الزمني؛ ثم سجل الفترة الزمنية في الجانب األيسر 
السفلي من كل صورة.

يقلم التالميذ بما يايأ رسم صلرة لتم يل إمحلتا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تعرفنا اليوم على الطبيب المصري القديم إمحوتب. كيف تساعدنا كتابات الماضي في فهم أصل الطب؟ 
لماذا من المهم تدوين األشياء؟ ناقش ذلك مع زميل مجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.
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قم بإنشاء صور لمخططنا الزمني؛ ثم سجل الفترة الزمنية في الجانب األيسر السفلي من كل صورة.

صور للمخطط الزمني

المستشفيات
إمحوتب

أدوات طبية
ورق البردي

مكتبة اإلسكندرية
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نظرة عامة الدرس 4

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لنبدأ اليوم بتسجيل مالحظات عن تجربة الخبز. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "تجربة الخبز" التي 
بدأنا بها درسنا السابق. أمعنوا النظر إلى كيَسي الخبز، وسجلوا ما ترون.

يقلم التالميذ بما يايأ تسجيل المالحظات. )سيعلي هذا األمر فرصة جيدة لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ حل المشكالت(.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على تسجيل مالحظاتكم. اذكروا بعض األمور التي الحظتموها؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة المالحظات مع اللال.

2. يقول المعلم ما يلي: سنستمر من التحقق من تجربتنا كل يوم. ناقشنا في درسنا السابق أوجه التشابه واالختالف بين تعرف 
العالم من الجانب العلمي والتعرف عليه من الجانب التاريخي. من يستطيع ذكر وجه تشابه واحد ووجه اختالف بصورة موجزة؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: كما رأينا في تجربتنا، فإن تعلم العلوم ينطوي على مراقبة مباشرة للعالم من حولنا. نظًرا ألننا ال نستطيع 
العودة بالزمن لنرى ونستكشف الكثير عن التاريخ بشكل مباشر؛ لذا فإن التعلم عن التاريخ يكون بشكل مختلف. إن وجه التشابه 

بين تعلم العلوم والتاريخ هو االعتماد على األدلة. ما الدليل الذي استخدمناه في الدرس السابق لتعرف الطب في مصر 
القديمة؟

يقلم التالميذ بما يايأ اإلجابة )ورق البردي أو النص القديم(.

يقول المعلم ما يلي: بالطبع، تعد بردية إدوين سميث هي إحدى الطرق التي نعرف بها عن أصل الطب في مصر. وهو نص ُكتب 
في وقت معين يساعدنا على تعرف حياة الناس في هذا الوقت. إذا كان لدينا العديد من النصوص لقراءتها، فإننا نستطيع بذلك 

تكوين صورة كاملة عن شكل الحياة في ذلك الوقت. ونطلق على ذلك التدقيق من أجل التأكد من صحة شيء عندما نبحث عن 
اتفاق أو اختالف بين المصادر المختلفة. دعونا نتعرف على مستند آخر في هذه الحقبة من التاريخ والذي ُيسمى بردية إبيرس. 

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "بردية إبيرس."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ النص، ثم قارن هذه البردية ببردية إدوين سميث.

حل المشكالت

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

الملاد المستخدمة

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
تحديد الماادر األولية.  
تحايل الماادر األولية.  
المقارنة بين مدى ملثلقية الماادر األولية   

المختالة.

لرض لينة أو صلر من ورق البردي لاتالميذ إذا كان ذلك 
متاًحا.

الماادر األولية  
التحقق  

كتاب التاميذ  
أقالم رصاص  
لينة من البرديات )اختياري(  

نلاتج التعاّم

تجهيزات المعام لادرس

الملردات األساسية

المهارات الحياتية

تعاَّم لتعرف

التلكير الناقدأ
تحديد معالمات الملضلع.  

حل المشكالتأ
تجميع البيانات المتعاقة بالمشكاة.  

الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثالث أصول علم الطب

105

مالحظات ومخططات

أيٍد نظيفةأيٍد غير نظيفة

اليوم 4

اليوم 5

اليوم 6

اليوم 7

حرفي صناعة ورق البردي. ماذا ستسجل على ورق البردي؟
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اقرأ النص، ثم قارن هذه البردية ببردية إدوين سميث.

بردية إبيرس

الدرس

4

بردية إبيرس هي وثيقة طبية قديمة تتضمن أكثر من 842 علًجا لألمراض واإلصابات. 

ُسميت على اسم عالم المصريات الشهير، جورج إبيرس. ربما يرجع تاريخ هذه البردية إلى ما بين عامي 1550 - 1538 قبل الميلد في عهد  
أمنحوتب األول، كما أن لها نفس عمر بردية إدوين سميث.

تحتوي بردية إبيرس على قسم كامل يسمى "كتاب القلوب." يصف هذا الكتاب كيفية وصول الدم إلى كل عضو من أعضاء جسم اإلنسان 
من خلل األوعية. تشير أجزاء أخرى من البردية إلى تعاويذ سحرية. تحتوي هذه البردية على طرق علمية وتعاويذ سحرية لتحديد األمراض 

وعلجها.

االختالفالتشابه

قارن بين بردية إبيرس وبردية إدوين سميث 

تقترح إحدى طرق علج الصداع خلط أعشاب متنوعة مع البذور والدقيق ومكونات أخرى بالماء ووضع هذا الخليط على الرأس. 
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يقلم التالميذ بما يايأ قراءة المقارنات بين نلَلي البرديات وكتاباتهما.

ماحلظة لامعامأ يمكنك قراءة النص بالت لاٍا بناًء لاى حاجة التالميذ.

يقلم المعام بما يايأ التجلا في اللال أثناء لمل التالميذ، وتذكيرهم بالعلدة إلى الالحة السابقة لن إمحلتا لعمل مقارنات. سيلفر هذا 
األمر فرصة لاتالميذ لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ التلكير الناقد.

يقول المعلم ما يلي: ما أوجه التشابه بين نوعي البرديات؟ وما أوجه االختالف؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا أن نتعلم من هاتين الوثيقتين أن كال المؤلَفين قاما بتدوين إجراءات ووصفات األدوية، وشاركا 
معرفتهما مع اآلخرين. ثمة أوجه اختالف بين هذه الوثائق. تتناول بردية إدوين سميث اإلجراءات الجراحية وتعتمد في األساس 

على العلم، في حين ُتركز بردية إبيرس على األعشاب كما تشتمل على السحر والعلوم. لقد الحظنا في الدرس السابق أن إمحوتب 
كان مميًزا في هذه الحقبة في نهجه عن الطب. كيف تدعم بردية إبيرس هذه الفكرة؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: ُيسلط السحر المذكور في بردية إبيرس الضوء على النهج العلمي المختلف إلمحوتب. من الصعب تقديم 
نظرية بناًء على وثيقتين فقط. إذا كانت لدينا 20 وثيقة يدور محتواها حول السحر ووثيقة واحدة فقط تعتمد بشكل أكبر على 
العلم، فبذلك نستطيع أن ندعم فكرة أن إمحوتب كان مختلًفا عن اآلخرين الذين عاشوا في نفس الحقبة الزمنية. دعونا نلقي 

نظرة أخرى على النصوص حول البرديات. ماذا نتعلم أيًضا عن قدماء المصريين من هذه األوصاف؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار والرجلع إلى النص.

3. يقول المعلم ما يلي: بدأنا في دروسنا األولى من هذا الفصل، تحديد مصادر مختلفة للمعلومات. ما المصادر األخرى 
للنصيحة التي سمعها رشاد؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكار من ذاكرتهم.

ماحلظة لامعامأ هذه فرصة جيدة لاتأكيد لاى ملهلم المادر والتأكد من أن التالميذ يدركلن اللرق بين المعالمات نلسها )شرب الشاي، 
تناوا الدواء( وبين المادر )م ل الجدة أو اإللالنات التجارية(.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في تذكركم أمثلة على المصادر وتحديدها. ما المصادر الذي قرأنا عنها في الدروس السابقة 
لتعرف الطب في مصر القديمة؟

يقلم التالميذ بما يايأ الرد )البرديات(.

يقول المعلم ما يلي: لقد ناقشنا مدى موثوقية كل مصدر حول إعطاء النصيحة لرشاد. عند تعرف التاريخ، من المهم تحديد 
مصدر معلوماتنا والتحقق من مدى موثوقيته. ُتعد بردية إدوين سميث وإبيرس من المصادر األولية. إن المصدر األولي قد يكون 
على شكل قطعة أثرية لفترة زمنية ندرسها أو رواية شاهد عيان أو مادة قريبة من المصدر األصلي بشكل ما. إذا كانت معنا هاتان 
البرديتان في الفصل وتمكنا من قراءة النص القديم، فسنستطيع التعرف أكثر على المصريين منذ زمن بعيد من خالل كالمهم. 

أتساءل: ماذا لو كان إمحوتب معنا هنا في الفصل، ما األسئلة التي تودون طرحها عليه؟ مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: إن الصحيفة التي تنشر خبًرا عن حريق شاهده أحد المراسلين مثال على المصدر األولي. تعد النشرة 
الصوتية أو المقابلة مع شخص مصدًرا أولًيا لتعرف هذا الشخص. ما األمثلة األخرى على المصدر األولي؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. عند استخدام التليفون المحمول أو الكاميرا اللتقاط الصور أو تسجيل فيديو أو عمل تسجيالت 
صوتية، فإن التسجيالت تلتقط األمور التي نراها أو نسمعها. برأيكم، لماذا تعد الخطابات والجرائد ومفكرة يومية أمثلة على 

المصادر األولية؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

التلكير الناقد
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يقول المعلم ما يلي: لماذا ُتعد الخطب والكتب المنشورة والصحف وقصاصات المجالت في ذلك الوقت، والمنشورات الحكومية 
أمثلة على المصادر األولية؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

4. يقول المعلم ما يلي: دعونا نفكر قلياًل عن مدى موثوقية هذه األنواع المختلفة من المصادر. لماذا يعد المصور الفوتوغرافي 
لحدث مصدًرا أكثر موثوقية من مفكرة يومية أو الجريدة؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تفكير جيد. تلتقط الكاميرا صورة لما حدث. أما الشخص الذي يكتب في جريدة أو دفتر يوميات، فقد يعبر 
عن رأيه فيما حدث أو فيما رأي. قد ينسى هذا الشخص أو يبالغ في ذكر بعض األمور التي حدثت، كما نشاهد إعالنات تجارية 

ونتساءل عن سبب رغبتهم في إخبارنا بهذه المعلومات؛ لذا يجب أن نفكر جيًدا في مدى موثوقية المصدر األولي. لقد تحدثنا 
في وقت مبكر عن كيف أن نوَعي البرديات يعكسان لنا صورة عن الحياة في مصر القديمة من 1500-1700 قبل الميالد. ما المصادر 

األخرى التي يجب أن نستعين بها للتعرف أكثر أو التحقق مما ورد في البرديات؟ كيف يساعد العلم في ذلك؟ مشاركة األفكار مع 
الزميل المجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم. )سيعلي هذا األمر فرصة جيدة لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ التلكير الناقد(.

5. يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة! يساعد العلم على التحقق أو التأكد من صحة هذه األفكار الموجودة في البرديات. 
فحَص العلماء البقايا المحنطة للمصريين القدماء باستخدام األشعة السينية وغيرها من المعدات الحديثة ووجدوا أدلة 

مباشرة عن العمليات الجراحية الواردة في البرديات. تشير عينات العظام والشعر واألسنان إلى أن بعض العالجات المذكورة في 
البرديات أثبتت فعاليتها. يساعدنا التحقق من مجموعة متنوعة من المصادر في تكوين صورة قوية والتأكد من موثوقية التاريخ. 

لقد تعلمنا الكثير اليوم. دعونا نبتكر صورة تمثل البرديات في المخطط الزمني. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "صور 
للمخطط الزمني."

يقلم التالميذ بما يايأ رسم صلرة لتم يل البرديات.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن المصادر األولية. ما المصدر األولي الذي استخدمتموه لتعرف شيء ما في التاريخ؟ 
شاركوا ذلك مع الزميل المجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

التلكير الناقد
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قم بإنشاء صور لمخططنا الزمني؛ ثم سجل الفترة الزمنية في الجانب األيسر السفلي من كل صورة.

صور للمخطط الزمني

المستشفيات
إمحوتب

أدوات طبية
ورق البردي

مكتبة اإلسكندرية
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نظرة عامة الدرس 5

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، دعونا نكمل مالحظاتنا عن التجربة. افتحوا صفحة "تجربة الخبز" ثم قوموا 
بتسجيل ما تالحظونه اليوم.

يقلم التالميذ بما يايأ تسجيل المالحظات.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على تسجيل مالحظاتكم. اذكروا بعض األمور التي الحظتموها.

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في الدرس السابق عن المصادر األولية. دعونا نتدرب على ما يعد مصدًرا أولًيا. عند ذكر مصدر، 
ارفعوا اإلبهام إلى أعلى، إذا كنتم تعتقدون أنه مصدر أولي أو اإلبهام إلى أسفل إذا كنتم تعتقدون أنه ليس كذلك.

قراءة صحيفة لشخص من زمن بعيد. )أولي(  
قراءة سيرة عن شخص مشهور. )ثانوي(  
االستماع إلى حوار مع شخص شارك في لعبة كأس العالم. )أولي(  
وثيقة حكومية عن تصميم سد أسوان. )أولي(  
مقال في موسوعة عن الزرافات. )ثانوي(  

يقلم المعام بما يايأ كتابة مالحظات ألي ماادر لم يتأكد منها التالميذ.

يقلم التالميذ بما يايأ رفع اإلبهام إلى ألاى أو إلى أسلل لارد.

2. يقول المعلم ما يلي: كيف تساعد المصادر األولية على التعلم من التاريخ؟ ما نوع األدلة المقدمة؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: ثمة أنواع أخرى للمصادر التي تساعدنا على التعلم من التاريخ. إن المصادر التي أشرنا إليها عند وضع 
اإلبهام إلى أسفل هي المصادر الثانوية. إن المصادر الثانوية هي أي شيء يصف، أو يفسر، أو ُيقيم، أو ُيحلل المعلومات الواردة في 

المصادر األولية. ومثال على ذلك هو النص الذي قرأتموه عن بردية إدوين سميث. لم تتمكنوا من إلقاء نظرة على ورق البردي 
األصلي مباشرة، ولكن قرأتم وصًفا مكتوًبا عنه من شخص آخر. هل يمكنكم التفكير في مثال للمصدر الثانوي؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تشمل بعض األمثلة:
الكتب، والمقاالت، والوثائق التي تجمع المعلومات عن موضوعات.  
شروًحا عن األعمال الفنية.  
موسوعات وكتًبا نصية ُتلخص المعلومات واألفكار.  

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

الملاد المستخدمة

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
تعرف الماادر ال انلية.  
استخدام الماادر ال انلية لدراسة تاريخ اللا.  
المقارنة بين الماادر األولية وال انلية.  

كتاب التاميذ  المادر ال انلي  
أقالم رصاص  
جرس  
أقالم تالين  

الملردات األساسيةنلاتج التعاّم

المهارات الحياتية

تعاَّم لتعمل
التعاونأ

احترام آراء اآلخرين.  
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سّجل مالحظاتك وارسم صورة لما تراه.

تجربة الخبز

مالحظات ومخططات

أيٍد نظيفةأيٍد غير نظيفة

اليوم 1

اليوم 2

اليوم 3
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تعد السيرة الذاتية لشخص مشهور والتي ُكتبت بعد مرور عقود هي أيًضا مصدر ثانوي. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا التمييز بين 
المصادر األولية والثانوية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "المصادر األولية والثانوية."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ضع دائرة حول المصادر الثانوية.

يقلم التالميذ بما يايأ قراءة األم اة اللاردة ووضع دائرة حلا الماادر ال انلية.

يقلم المعام بما يايأ التجلا في أنحاء اللال بينما يعمل التالميذ؛ وذلك لتقييم ما فهمله. مراجعة اإلجابات لاتأكد من استيعابهم لادرس، 
بعد مشاركة التالميذ مع زمالئهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. من فضلكم شاركوا إجاباتكم مع زميل مجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ مناقشة اإلجابات مع الزميل المجاور.

4. يقول المعلم ما يلي: حسًنا. لقد فهمنا الفرق بين مصادر المعلومات المختلفة، دعونا نتحقق من ذلك مع رشاد ونرى ما 
يفعله. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "حلم رشاد."

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ قصة رشاد  وسّجل أحد األسباب  التي جعلت هذا المكان مهًما جًدا.

ماحلظة لامعامأ يمكنك قراءة النص بالت لاٍا بناًء لاى حاجة التالميذ.

يقلم التالميذ بما يايأ قراءة القاة وتعرف مدى أهمية المكتبة. تسجيل السبا في المربع الملجلد أسلل الالحة.

5. يقول المعلم ما يلي: دعونا نستخدم استراتيجية جديدة ُتسمى تمرير المعرفة. مرروا كتاب التلميذ ناحية اليمين. اقرأوا 
الشرح ثم أضيفوا فكرة جديدة. سنقوم بتمرير كتاب التلميذ أربع مرات ثم نعيد كتاب التلميذ إلى صاحبه. من يكرر لنا هذه 

اإلرشادات؟

يقلم المعام بما يايأ استدلاء تاميذ أو تاميذين ممن رفعلا أيديهم.

يقلم التالميذ بما يايأ تكرار ذكر اإلرشادات لالال.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. عنما أقرع الجرس )أو إشارة جذب االنتباه(، يرجى تمرير الكتاب. عندما أقرع الجرس مرة أخرى، 
يرجى تمرير الكتاب.

يقلم المعام بما يايأ تسهيل تمرير المعرفة بقرع الجرس لاتالميذ كإشارة لبدء التالميذ بتمرير الكتاب ألربع مرات.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. واآلن بعد أن استعاد كل منكم كتابه، خذوا لحظة لقراءة األفكار التي شارك بها الزمالء في 
الفصل.

يقلم التالميذ بما يايأ قراءة أفكار الزمالء. طاا التلضيح إذا اقتضى األمر. )سيعلي هذا األمر فرصة جيدة لاتدرب لاى 
المهارة الحياتيةأ التعاون(.

يقول المعلم ما يلي: عندما أنادي باالسم، يرجى المشاركة بفكرة عن سبب أهمية مكتبة اإلسكندرية العريقة.

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لقد أشار رشاد في القصة إلى السبب وهو رؤية أشخاص من ثقافات مختلفة. برأيكم، ماذا يعني ذلك؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لقد أصبحت مكتبة اإلسكندرية مكاًنا لاللتقاء بالناس من جميع أنحاء العالم للتعلم، والمناقشة، وعرض 
األفكار. هل يتخيل أي منكم أن شخًصا يضطر إلى السفر عبر البحر والبقاء في مكان ما لسنوات لغرض الدراسة أو الوصول إلى 

معلومات حول موضوع معين؟ يختار الناس اليوم أحياًنا السفر للجامعة، ولكن في عام 200 قبل الميالد لم يكن هناك إنترنت، 
ولم ُتنشر الكتب إلرسالها إلى جميع أنحاء العالم. لذلك كان يذهب األشخاص الذين يعيشون في المنطقة المحيطة ممن 

يرغبون في دراسة الطب والتاريخ إلى اإلسكندرية. أين تذهبون إذا رغبتم في دراسة شيء جديد؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

التعاون

الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثالث أصول علم الطب

111

اقرأ قصة رشاد وسّجل أحد األسباب التي جعلت هذا المكان مهًما جًدا.

حلم رشاد

يتعلم رشاد في المدرسة عن الحياة في اإلسكندرية القديمة. مما جعله يفكر في شكل الحياة في ذلك الوقت. وقد كان يتحدث عنها 
أثناء تناول العشاء وينام وهو يحلم باإلسكندرية.

تقلّب رشاد وهو نائم، ثم بدأ يحلم بالحياة في اإلسكندرية القديمة. وجد رشاد نفسه أمام مكتبة اإلسكندرية العريقة، فاستوقف 
شخًصا يمر من أمامه وسأله: "ما هذا المكان؟" فأجابه الشخص قائًل: "تفضل بالزيارة؛ هذا أعظم مكان يمكنك التعلم فيه."

تبعه رشاد إلى الداخل، ثم نظر حوله فرأى أكثر من 700000 مخطوطة تمأل األرفف، كما رأى العديد من األوالد والبنات الذين 
ينتمون إلى ثقافات مختلفة.

استمع رشاد وهو يمر بجانب مجموعات من الناس؛ وكان من بينهم شخص يقول: "يمكن رسم خط مستقيم من أي نقطة إلى أي 
نقطة أخرى." بينما يقول رجل على طاولة أخرى: "المخ هو الذي يتحكم في أجسامنا وليس القلب." ويقول عالم آخر بإصرار: "األرض 

كروية، أنا متأكد."

كان رشاد مذهواًل، حيث لم يسمع من قبل مثل هذه األفكار في مكان واحد.
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ضع دائرة حول المصادر الثانوية.

المصادر األولية والثانوية

كنت أشاهد التلفزيون وأوصت إحدى الصحفيات بمشاهدة فيلم 
أعجبها كثيًرا.

المصدر: توصية بمشاهدة فيلم

تركت أختي رسالة كتبتها إلى أعز أصدقائها على طاولة المطبخ.

المصدر: رسالة

كنت ألعب مع أبناء عمي ووجدت شهادة زواج أجدادي.

المصدر: وثيقة حكومية

في المدرسة، نستخدم الكتب الدراسية لتعرف الكثير من األشخاص 
واألحداث المختلفة.

المصدر: كتب دراسية

أحب قراءة مجلت األطفال. أحب األخبار التي تتناول مشاهير 
الفنانين في األفلم.

المصدر: مجلة تتناول أخبار الفنانين

لدى أمي تسجيلت ألجدادي يروون قصًصا عن حياتهم عندما كانوا 
صغاًرا. نحب االستماع إليها قبل النوم.

المصدر: تسجيلت صوتية ألفراد العائلة يتحدثون عن حياتهم

عندما أزور عمتي، دائًما أشاهد صوًرا لوالدّي عندما كانا صغيرين.

المصدر: صور ألفراد العائلة

أخبرني صديقي عن كتاب قرأه وأحبه. أوصاني بأن أقرأه أيًضا.

المصدر: توصية بقراءة كتاب

عندما كنت في إجازة العام الماضي، وجدت قطعة من الفخار.

المصدر: قطعة من الفخار

أكتب تقريًرا عن كليوباترا واستعرت مجموعة كتب من زميلتي.

المصدر: مجموعة كتب

الدرس

5
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يقول المعلم ما يلي: لم تعد مكتبة اإلسكندرية العريقة موجودة اآلن. لم تكن هذه المكتبة موجودة منذ أكثر من 1000 عام. في 
رأيكم كيف عرفنا عنها.

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: تفكير جيد. هناك أناس آخرون كتبوا أيًضا عن المكتبة. فقد درس جالينوس، وهو طبيب روماني شهير، 
الطب في اإلسكندرية قبل ممارسته في روما. كتب جالينوس عن الطب وأشار إلى ما تعلمه من الوثائق األخرى في المكتبة. 

استمرت تعاليمه وكتاباته حتى القرن السادس عشر وذلك بعد وقت طويل من دمار المكتبة. إذا أردنا أن نعرف عن المكتبة، فهل 
تعد كتابات جالينوس مصدًرا أولًيا أم ثانوًيا؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

6. يقول المعلم ما يلي: نعم، ستكون كتاباته مصدًرا أولًيا؛ ألنه قضى فترة كبيرة في المكتبة. أما اآلخرون ممن كتبوا عن 
جالينوس، فسيكونون مصادر ثانوية. دعونا نبتكر صورة تمثل مكتبة اإلسكندرية العريقة في المخطط الزمني. افتحوا كتاب 

التلميذ على صفحة "صور للمخطط الزمني."

يقلم التالميذ بما يايأ رسم صلرة لن المكتبة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 7. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا اليوم عن المصادر الثانوية ومكتبة اإلسكندرية العريقة. اذكر للزميل المجاور مثااًل عن 
المصدر األولي والمصدر الثانوي.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أم اة لن الماادر األولية وال انلية مع زميل مجاور.
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قم بإنشاء صور لمخططنا الزمني؛ ثم سجل الفترة الزمنية في الجانب األيسر السفلي من كل صورة.

صور للمخطط الزمني

المستشفيات
إمحوتب

أدوات طبية
ورق البردي

مكتبة اإلسكندرية
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نظرة عامة الدرس 6

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في الدرس السابق عن المصادر األولية والثانوية وكذلك أهمية مكتبة اإلسكندرية العريقة. إن 
المكتبة مكان لتبادل العلوم. في رأيكم، لَم يعد التعلم أمًرا هاًما؟ أخبروا زميلكم المجاور.

يقلم المعام بما يايأ االستماع إلى إجابات التالميذ. اختيار تاميذين لمشاركة إجاباتهم بالت لاٍا مع اللال.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

2. يقلم المعام بما يايأ تلزيع كتاب التاميذ.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "تجربة الخبز."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: سّجل مالحظاتك.

يقلم التالميذ بما يايأ تسجيل المالحظات.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على تسجيل مالحظاتكم. اذكروا بعض األمور التي الحظتموها؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: هل تذكرون قصتنا عن مرض رشاد؟ إذا كان رشاد مريًضا جًدا ويحتاج إلى عناية أكبر من عناية والديه، فإلى 
أين سيذهب؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

الملاد المستخدمة

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
المقارنة بين المستشليات في الماضي   

والحاضر.
تحديد إسهامات األطباء الماريين في العار   

الحديص.
استخدام استراتيجيات طرح األسئاة لتحديد   

مشكاة.

اإللداد المسبق لمااق مخلط ِفن وتقسيمه إلى ثالثة أقسام 
الماضى"-والحاضر" وكالهما تجميع صلر األشعة إن أمكن. 

تجميع قااصات من القماش لناف اللال، وتلزيع قااصة 
لكل تاميذ.

التشخيص  
المريض  

كتاب التاميذ  
أقالم رصاص  
مااق  
قام تحديد  
قااصات من القماش  

نلاتج التعاّم

تجهيزات المعام لادرس

الملردات األساسية

المهارات الحياتية

تعاَّم لتتعايش مع اآلخرين

التعاطفأ
إظهار التعاطف لند التلاصل مع   

اآلخرين.
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سّجل مالحظاتك وارسم صورة لما تراه.

تجربة الخبز

مالحظات ومخططات

أيٍد نظيفةأيٍد غير نظيفة

اليوم 1

اليوم 2

اليوم 3
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يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. يجب أن يذهب رشاد إلى الطبيب. هل سبق لكم الذهاب إلى مستشفى؟ من بإمكانه أن يصف 
لنا المستشفى؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: إن المستشفى به الكثير من األطباء والممرضات ومتخصصين آخرين ممن تدربوا على االهتمام والعناية 
بكم. إن المستشفى مجهز بمعدات، وأدوية للمساعدة على العالج، ولكن المستشفيات لم تكن متاحة دائًما في الماضي. هل 

تعلمون أن الكثير من مظاهر المستشفيات الحديثة يرجع أصلها إلى المستشفيات في مصر؟ ُأسست أقدم المستشفيات 
المعروفة في مصر في القاهرة عام 872 م ومستشفى المنصوري عام 1284 م. من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

"المستشفيات بين الماضي والحاضر." عند قراءة هذا النص، هل نتعلم من مصدر أولي أم ثانوي؟ لماذا؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقلم المعام بما يايأ قراءة النص بالت لاٍا وتشجيع التالميذ لاى التقاط أي كامات غير معروفة ووضع دائرة حللها.

يقول المعلم ما يلي: يحتوي هذا النص على الكثير من المعلومات. دعونا نناقش ما قرأناه حتى نتأكد من إلمامنا به. تذكروا أن 
ترجعوا إلى مواضع محددة من النص عند اإلجابة عن األسئلة. ما مدى حداثة فكرة بناء مستشفى؟ ما األمور التي قاموا بها ولم 

ُتنفذ من قبل؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار والرجلع إلى النص.

يقلم المعام بما يايأ االستمرار في طرح األسئاة لن محتلى النص، م لأ
كيف يسالد المستشلى لاى تحسين قدرات األطباء؟  
ما اللرق المتبعة في المستشلى لمنع انتشار األمراض؟ ما أهمية ذلك؟  

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار والرجلع إلى النص.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد استطعتم استيعاب النص بشكل رائع. دعونا نقارن بين المستشفيات في الماضي والحاضر 
باستخدام مخطط ِفن. إذا سبق ألحدكم الذهاب إلى المستشفى، فليستعن بما ورد في النص وبتجربته السابقة لوصف 

المستشفيات في وقتنا الحاضر.

يقلم المعام بما يايأ لرض المااق المعد مسبًقا لاى التالميذ وتذكيرهم بأن األملر المشتركة مكتلبة في الدائرة المركزية المسماة 
"كالهما."

يقول المعلم ما يلي: ما أوجه التشابه بين مستشفيات الماضي ومستشفيات الحاضر؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقلم المعام بما يايأ كتابة إجابات التالميذ في القسم الذي بعنلان "كالهما" في مخلط ِفن. طرح السؤالين التاليين وتسجيل إجابات 
التالميذ في قسَمي "آنذاك" و"اآلن" كل فيما يخاه.

ما األملر التي ال تنلبق إال لاى المستشليات في الماضي؟  
ما األملر التي ال تنلبق إال لاى المستشليات في الحاضر؟  

يقول المعلم ما يلي: يمكننا القول إن أصل المستشفيات في الماضي له تأثير في المستشفيات اليوم. نحن ممتنون لمساهمات 
أجدادنا المصريين. هناك أيًضا مصريون اآلن يواصلون تقديم مساهمات كبيرة في الطب. هل سمع أحدكم عن مجدي يعقوب أو 

نجوى عبد المجيد؟

يقلم التالميذ بما يايأ اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: اشتهر مجدي يعقوب بدراسته للقلب. حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة منظمة الصحة العالمية 
للخدمة اإلنسانية ووسام النيل للعلوم واإلنسانية. تدرس نجوى عبد المجيد كيفية انتقال الصفات من الوالدين إلى الصغار.

وقد كانت الفائزة عام 2002 بجائزة لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم ألفريقيا والشرق األوسط.

من يظن أنه قد يكون مهتًما بمهنة الطب يوًما ما فليرفع يده.

يقلم التالميذ بما يايأ رفع األيدي إذا كانلا مهتمين بمجاا اللا.

الصف الثالث االبتدائي
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اقرأ النص.

المستشفيات بين الماضي والحاضر

الماضي

ُبني أول مستشفى في مصر في جنوب غرب القاهرة الحالية عام 872 ميلدية. لم يكن المستشفى مكاًنا لراحة المرضى فقط، بل حاول أيًضا علج 
األمراض.

كان المرضى يتبعون نظاًما غذائّيًا ثابًتا، حسب حالتهم ومرضهم. كان الطعام عالي الجودة وكان يشمل الدجاج، ولحم البقر، ولحم الضأن، والفواكه، 
والخضروات الطازجة.

كان ال ُيسمح للمرضى الذين تم شفاؤهم - ولكنهم ال يزالون يعانون من الضعف البدني - بمغادرة المستشفى حتى يصبحوا أقوياء بما يكفي للعودة 
إلى منازلهم.

الدرس

6

المنصوري في  بناؤها على اإلطلق هو مستشفى  تم  التي  المستشفيات  أكبر  وكان أحد 
القاهرة، والذي تم االنتهاء من بنائه عام 1248ميلدية. يمكن أن يستوعب المبنى أكثر من 
4000 مريض. كانت هناك أقسام مختلفة الستيعاب مختلف الحاالت المرضية. كان يحتوي 
هناك مسجد  كان  كما  أيتام.  ودار  ومدرسة،  مقببة،  محاضرات ضخمة  قاعة  على  أيًضا 

للمرضى المسلمين وكنيسة للمرضى المسيحيين.

قام األطباء ذوي الخبرة بتعليم الطلب في كلية الطب والمكتبة الملحقة بالمبنى. كانت لكل 
طبيب مجموعة كتب خاصة به، مكتوبة بخط اليد.

يقوم الطبيب بزيارة كل مريض ويسجل ملحظاته على البطاقة الخاصة بهذا المريض، ثم 
يكتب علجه بناًء على فحصه. وكانت تتم مناقشة تفاصيل حالة المريض في االجتماعات 

األسبوعية.

تم اتخاذ خطوات خاصة للوقاية من العدوى، حيث تم تزويد المرضى بملبس المستشفى 
باإلضافة إلى أسّرة وملءات نظيفة. كان المفتشون يقومون كل يوم بفحص نظافة المستشفى 
وغرفها. لم يكن من الغريب أن يقوم الحكام المحليون بزيارات شخصية للتأكد من حصول 

المرضى على أفضل رعاية.
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5. يقول المعلم ما يلي: إذا كان أحدكم يريد أن يصبح طبيًبا أو يعمل مع المرضى، فسيحتاج إلى معرفة كيفية طرح أسئلة جيدة 
على المرضى لتشخيص األمراض واإلصابات. دعونا نفكر في األسئلة الجيدة التي يمكن أن يطرحها الطبيب للمساعدة في جمع 
معلومات مهمة حول المريض. هل تعتقدون أن سؤااًل مثل "هل أنت بخير؟" هو سؤال جيد للمساعدة في تشخيص الحالة؟ لماذا؟ 

وما هو السؤال األفضل؟

يقلم المعام بما يايأ التلقف لكي يسمح لاتالميذ بتخايص وقت التلكير قبل استدلاء تالميذ لمشاركة اإلجابات.

يقلم التالميذ بما يايأ تحسين سؤاا "هل أنت بخير؟"

يقول المعلم ما يلي: نعم، ]أعِط أمثلة شاركها التالميذ[ كلها أمثلة جيدة لألسئلة التي يمكن أن يطرحها الطبيب. دعونا نفكر 
في المزيد. سنقوم بإدراجها في قائمة مًعا حتى نتذكر. من منكم أيًضا يمكن أن يفكر في سؤال من شأنه أن يساعد الطبيب في 

جمع معلومات عن المريض؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة إجاباتهم.

يقلم المعام بما يايأ ضع في التبارك أن يشارك التالميذ أفكار األسئاة مع الزميل المجاور قبل جمع األسئاة كمجمللة. لند المشاركة 
كمجمللة، سجل األسئاة في مكان ما يمكن لاجميع رؤيته لتجربة التعام التالية. يمكن أن تتضمن األسئاةأ

بم تشعر؟  
هل لك أن تحدد مكان األلم؟  
هل تعرضت لحادث أو ُأصيا جزء من جسمك؟  
منذ متى يؤلمك .........؟  
كم مرة يؤلمك؟  
ما العالجات التي جربتها؟  

6. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم التفكير في األسئلة. واآلن لنمارس تمثيل األدوار باستخدام هذه األسئلة. سيعمل كل واحد منكم 
مع زميله. سيمثل أحدكم أنه الطبيب واآلخر المريض. ثم نتبادل األدوار في الجولة الثانية. اختاروا زميلكم وحددوا األدوار.

يقلم التالميذ بما يايأ اختيار الزمالء وتحديد من سياعا الدور الذي سيبدأ به.

يقول المعلم ما يلي: سوف يفكر المريض في مرض أو إصابة. سيطرح الطبيب أسئلة لتشخيص الحالة، ويسجل المالحظات في 
صفحة "المريض والطبيب." تذكر أن تكون لطيًفا مع مريضك، فليس هناك من يحب المرض أو اإلصابة. عندما يحدد األطباء 

المنطقة التي تحتاج إلى العالج، سيقومون بربط القماش حول المنطقة المصابة. سيقررون بعد ذلك ما إذا كانوا سيرسلون 
المريض إلى منزله ليستكمل العالج أم إلى المستشفى للمتابعة.

يقلم المعام بما يايأ تحديد منلقة من اللال التي سيتم التبارها المستشلى وإلالنها لالال كافة. تلزيع شريط من القماش لاى كل 
مجمللة ثنائية. دلم التالميذ لند الضرورة وتذكيرهم بالعناية بالمريض باإلضافة إلى تحديد المشكاة. قد ترغا في تم يل األدوار مع تاميذ 

واحد أمام اللال بأكماه لنمذجة السالك المتلقع وأسالب طرح األسئاة.

يقلم التالميذ بما يايأ طرح أسئاة واإلجابة لنها أثناء تم يل اللبيا والمريض. )سيعلي هذا األمر فرصة جيدة لاتدرب لاى 
المهارة الحياتيةأ التعاطف(.

يقلم المعام بما يايأ لند انتهاء كل ثنائي، اطاا من التالميذ تبديل األدوار وكرر تم يل األدوار. إذا سمح اللقت، فقم بتسهيل المناقشة 
حلا مدى نجاح األسئاة، وكيف يشعر المرضى، وما إلى ذلك.

م طرح األسئلة الجيدة أمر مهم في العديد من الوظائف. ما الوظائف األخرى التي  7. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. إن تعّلُ
تتطلب طرح الكثير من األسئلة في رأيكم؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد عملتم بجد اليوم وتعاونتم جيًدا في تمثيل األدوار. دعونا نرسم صورة لمستشفى لمخططنا الزمني. 
افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "صور للمخطط الزمني."

يقلم التالميذ بما يايأ رسم صلرة لتم يل المستشلى.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 8. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن أصول المستشفيات الحديثة. إذا ذهب أحدكم إلى المستشفى من قبل، فليشارك تجربته 
مع الزميل المجاور. انضموا إلى مجموعة أخرى من الزمالء المجاورين إذا لم تذهب أنت وزميلك إلى المستشفى من قبل.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة تجربة المستشلى مع الزميل المجاور.

التعاطف
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دّون مالحظات عن المرض أو اإلصابة التي وصفها زميلك. 

المريض والطبيب
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قم بإنشاء صور لمخططنا الزمني؛ ثم سجل الفترة الزمنية في الجانب األيسر السفلي من كل صورة.

صور للمخطط الزمني

المستشفيات
إمحوتب

أدوات طبية
ورق البردي

مكتبة اإلسكندرية
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نظرة عامة الدرس 7

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لنبدأ يومنا بتسجيل مالحظاتنا النهائية في تجربتنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "تجربة الخبز."

يقلم التالميذ بما يايأ تسجيل المالحظات.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على تسجيل مالحظاتكم. اذكروا بعض األمور التي الحظتموها؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة. تلسيع المحادثة لتسهيل تحايل التاميذ لاتجربة، بما 
في ذلك التأكيد لاى أهمية غسل اليدين. ربط األدلة التي للحظت في هذه التجربة بالهدف األصاي المتم ل في إثبات أننا نتعام لن العام 

والاحة من خالا األدلة. سيلفر هذا األمر فرصة لاتالميذ لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ صنع القرار.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة المالحظات.

ماحلظة لامعامأ في هذه المرحاة، يجا أن ينمل العلن لاى شريحتين من الخبز. تأكد من بقاء األكياس مغاقة. اجذب انتباه التالميذ إلى 
حقيقة أن الخبز الملجلد في كيس "أيٍد نظيلة" متعلن أيًضا واطاا أفكاًرا حلا سبا ذلك.

يقول المعلم ما يلي: اليوم سوف نتعرف مجال آخر من مجاالت الطب تعود أصوله إلى مصر منذ زمن بعيد. قبل أن نبدأ موضوًعا 
جديًدا، من يمكنه تلخيص مساهمة مصرية واحدة ناقشناها حتى اآلن في هذا الفصل؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار، بما في ذلك أصلا طريقة العالج التي يتبعها اللبيا، ومشاركة المعرفة، وبعض جلانا 
المستشليات الحدي ة.

يقول المعلم ما يلي: هناك مجال آخر للطب له بعض األصول في مصر، وهو استخدام األدوات. يستخدم األطباء العديد من 
األدوات. ما األدوات التي يمكنك التفكير فيها والتي قد يستخدمها الطبيب؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

صنع القرار

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

الملاد المستخدمة

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
البحص في األدوات المستخدمة في اللا.  
المقارنة بين األدوات المستخدمة في اللا بين   

الماضي والحاضر.
المقارنة بين المخللات الزمنية لتاريخ اللا.  

وّجه الدللة إلى طبيا محاي لمشاركة كيلية تعامه لالا، وأين يعمل، ومن أين يحال لاى معالمات جديدة، وكيلية 
لالج المرضى، وما إلى ذلك.

قم بإلداد مخلط زمني لكل صف من التالميذ باستخدام ساساة وبلاقات تم ل اللترات الزمنية، وضع المخللات 
الزمنية لاى الجدران حيص يمكن لاتالميذ وضع صلرهم بسهللة. بناًء لاى لدد المخللات الزمنية المتاحة، حدد 

طريقة لتجميع الالر من لدة تالميذ في كل نقلة لاى الخط الزمني، م ل لاق الالر لاى البلاقات.

كتاب التاميذ  لالم اآلثار  
أقالم رصاص  
مقص  
شريط الصق  
حبل أو خيط  

نلاتج التعاّم

تجهيزات المعام لادرس

الملردات األساسية

المهارات الحياتية

تعاَّم لتعمل

صنع القرارأ
تحديد النتائج والنتائج المتلقعة.  
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سّجل مالحظاتك وارسم صورة لما تراه.

تجربة الخبز

مالحظات ومخططات

أيٍد نظيفةأيٍد غير نظيفة

اليوم 1

اليوم 2

اليوم 3
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2. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. في قصتنا عن رشاد، تستخدم والدته مقياس حرارة لقياس درجة حرارته. قد يكون ارتفاع درجة 
حرارة الجسم عن الطبيعي عالمة على وجود عدوى. مقياس الحرارة هو أداة مهمة تستخدم في الطب. عند زيارة الطبيب، فإن أول 

ما قد يفعله هو قياس درجة حرارتك.

تم اكتشاف أقدم األدوات الجراحية المعدنية في العالم في مقبرة قار. كان قار طبيًبا في عهد األسرة السادسة في مصر، والتي 
استمرت من 2350 إلى 2180 قبل الميالد. هذه األدوات محفوظة اآلن في متحف إمحوتب في سقارة. هل تعتبر هذه األدوات مصادر 

أولية أم ثانوية لتعلم التاريخ؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: األدوات هي مصادر أولية. تم استخدام أدوات مثل الملقط، والمناشير، واإلبر، والخطافات، والمثقاب، 
والمالعق، والذراع المتدرجة )أداة القياس(، والسكاكين في العديد من اإلجراءات. ال تزال العديد من األدوات مثل هذه تستخدم 

اليوم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أدوات طبية." دعونا نلقي نظرة على بعض أدوات الماضي والحاضر. قد تتفاجأوا  
عندما تعلمون أن بعض األدوات لم تتغير كثيًرا.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: انظر إلى األدوات؛ ثم ضع دائرة حول الماضي أو الحاضر، واكتب عن كيفية استخدام 
األداة في رأيك.

يقلم التالميذ بما يايأ إكماا صلحة كتاب التاميذ.

يقلم المعام بما يايأ التجلا في أنحاء اللال لإلجابة لن األسئاة.

يقول المعلم ما يلي: اجتمعوا في صفوفكم وناقشوا إجاباتكم. استمعوا إلى وجهات النظر األخرى واشرحوا طريقة تفكيركم.

يقلم التالميذ بما يايأ مناقشة اإلجابات لاى صلر األدوات اللبية.

يقول المعلم ما يلي: تم العثور على بعض هذه األدوات من ِقبل علماء اآلثار. هل سبق ألحدكم سماع هذه الكلمة؟ هل يمكن ألّيٍ 
منكم تخمين ماذا يفعل عالم اآلثار؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: علماء اآلثار هم أشخاص يدرسون التاريخ باستخدام القطع األثرية. غالًبا ما يكتشفون القطع األثرية عن 
طريق فحص األماكن التي اعتاد الناس العيش فيها منذ فترة طويلة. عندما يكتشف علماء اآلثار أدوات مثل تلك الموجودة في 
مقبرة قار، يجب عليهم استخدام الحقائق، عند توفرها، وأحياًنا مخيلتهم لتحديد طرق استخدامها. األدوات المصورة في كتاب 

التلميذ الخاص بكم هي كما يلي:
1. )الماضي( أداة ُتستخدم في الجراحة. 

2. )الحاضر( سماعة الطبيب: تستخدم لالستماع إلى قلبك ورئتيك.
3. )الماضي( أداة تستخدم لصنع حبوب الدواء.

4. )الحاضر( جهاز ضغط الدم: يستخدم لقياس مدى شدة ضخ قلبك للدم.
5. )الماضي( المناشير: تستخدم في الجراحة.

6. )الحاضر( مقياس درجة الحرارة: يستخدم لقياس درجة حرارتك.
7. )الحاضر( محقنة وأمبولة: تستخدم إلعطاء الحقن.

8. )الحاضر( صورة باألشعة السينية: تستخدم لفحص العظام داخل الجسم.
9. )الحاضر( منظار األذن: يستخدم لفحص األذنين.

كلما تعلمنا المزيد عن العلم والتكنولوجيا، أصبحنا قادرين على تحسين مثل هذه األدوات. لقد أخذنا األدوات التي استخدمها 
المصريون القدماء منذ آالف السنين وقمنا بتحسينها. في رأيكم، ما األدوات التي قد نستخدمها في المستقبل؟

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار لدد قايل من التالميذ لإلجابة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار مبدعة! ربما يقوم أحدكم يوًما ما بصنع أداة طبية جديدة لمساعدة الناس. دعونا نفتح 
كتاب التلميذ على صفحة "صور للمخطط الزمني."

يقلم التالميذ بما يايأ رسم صلرة لتم يل األدوات اللبية.

ماحلظة لامعامأ إذا كان ذلك ممكًنا، فقم بدللة طبيا محاي لمشاركة كيلية تعامه لالا، وأين يعمل، ومن أين يحال لاى معالمات جديدة، 
وكيلية لالج المرضى، وغيرها من األملر.

يقول المعلم ما يلي: حان الوقت اآلن لوضع صورنا على المخطط الزمني للتاريخ الطبي. يرجى قص صوركم بعناية.

يقلم التالميذ بما يايأ قص الالر للضعها لاى المخلط الزمني.

الفصل الثالث أصول علم الطب
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انظر إلى األدوات؛ ثم ضع دائرة حول كلمة الماضي أو الحاضر، واكتب عن طريقة استخدام األداة في رأيك.

أدوات طبية

الدرس

7

أعتقد أنها ُتستخدم في

أعتقد أنها ُتستخدم في

أعتقد أنها ُتستخدم في

أعتقد أنها ُتستخدم في

1. الماضي أم الحاضر

3. الماضي أم الحاضر

2. الماضي أم الحاضر

4. الماضي أم الحاضر
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قم بإنشاء صور لمخططنا الزمني؛ ثم سجل الفترة الزمنية في الجانب األيسر السفلي من كل صورة.

صور للمخطط الزمني

المستشفيات
إمحوتب

أدوات طبية
ورق البردي

مكتبة اإلسكندرية
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يقول المعلم ما يلي: توجد سلسلة زمنية لكل صف. لقد وضعت فترات زمنية على كل سلسلة. عند االنتهاء من القص، يرجى 
وضع صوركم في المكان الصحيح على طول المخطط الزمني.

يقلم التالميذ بما يايأ وضع الالر لاى المخللات الزمنية.

يقلم المعام بما يايأ أثناء لمل التالميذ، تجلا في أرجاء اللال وتأكد من أن التالميذ يضعلن صلرهم في المكان الاحيح.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. دعونا نأخذ جولة سريعة في معرض التجول حول الفصل لالطالع على مخططات بعضنا 
البعض.

يقلم التالميذ بما يايأ التجلا حلا اللال لمقارنة المخللات الزمنية.

ماحلظة لامعامأ إذا سمح اللقت، يمكنك اختيار تمديد هذا الدرس لن طريق إنشاء شبكة من اللظائف المرتبلة باللا. قم بتضمين جميع 
اللظائف التي تتعاق باللا وتدلمه، م ل األطباء، والممرضات، واللنيين، واللهاة، وأطباء الاحة العامة، والمهندسين الذين يانعلن 

اآلالت المستخدمة، ولماا البناء الذين يقلملن ببناء المستشليات، والمحاسبين، والمسعلين، وسائقي سيارات اإلسعاف، وشركات 
التلريدات الانالية، وما إلى ذلك.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن األدوات الطبية. ما األداة التي وجدتموها األكثر إثارة لالهتمام؟ لماذا؟ شاركوا ذلك مع 
الزميل المجاور.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة األفكار حلا األدوات اللبية مع الزميل المجاور.
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نظرة عامة الدرس 8

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في هذا الفصل، ندرس أصول الطب في مصر. قبل أن نعود إلى قصتنا عن رشاد ونبدأ مشروع شارك، دعنا 
نراجع. انتقل إلى الصفحة 3-2-1 في كتب التالميذ الخاصة بكم.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكمل المخطط لتواصل تعلمك.

يقلم المعام بما يايأ مراجعة المخلط كمجمللة كاماة. سيكتا التالميذ ثالث أفكار جديدة تعاملها، وفكرتين وجدوا أنهما م يرتان 
لالهتمام، وسؤااًل واحًدا ال يزاا لديهم.

يقلم التالميذ بما يايأ إكماا مخلط األفكار 1-2-3.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم تلخيص ما تعلمتموه حتى اآلن. التفتوا إلى زميل مجاور واكتبوا معه األفكار. هل تعلمتم نفس 
األشياء أم هناك شيء مختلف؟

يقلم التالميذ بما يايأ المشاركة مع الزميل المجاور.

2. يقول المعلم ما يلي: بالنسبة إلى مشروع شارك الخاص بنا، ستعملون بشكل مستقل لكتابة الفصل الرابع من قصة "مرض 
رشاد." لكن قبل أن نبدأ، دعونا ننتقل إلى تقييمنا الذاتي. هناك كلمة في فئة المحتوى الدراسي نحتاج إلى مناقشتها، وهي 

"زمني." وهي كلمة تتعلق بوصف الزمن. في هذه الحالة، سنركز على كيفية استخدام كلمات مثل "أواًل"، و"ثم"، و"التالي"، وما إلى 
ذلك للمساعدة في إيصال تسلسل األحداث التي تحدث لرشاد.

يقلم المعام بما يايأ مراجعة صلحة "أقيم نلسي" مع اللال بأكماه. قد ترغبلن في إللاء أم اة إضافية لقسم المحتلى الدراسي باإلضافة 
إلى الشرح السابق.

يقول المعلم ما يلي: نحن مستعدون اآلن للعودة إلى قصة رشاد. فلنعد إلى الفصل األول من القصة. سأمنحك وقًتا إلعادة قراءة 
الفصول الثالثة األولى بهدوء. من أجل كتابة فصل جديد يتناسب جيًدا مع الثالثة فصول األولى، نحتاج إلى االنتباه بعناية إلى 

العناصر الرئيسية للقصة. ما هي أجزاء السرد المهمة لقصتنا في رأيكم؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم م ل الشخايات، والمكان، والزمان، وما إلى ذلك.

يقول المعلم ما يلي: أثناء قراءتكم، ستباشرون ملء مخطط األفكار في صفحة "عناصر القصة." سيساعدكم المخطط في تذكر 
التفاصيل المهمة للقصة التي سنستخدمها عندما نبدأ في كتابة الفصل الرابع.

الملاد المستخدمة

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
تحديد صلات الشخايات في قاة خيالية.  
تلضيح تأثير اللقت والمكان في القاة.  
تحديد الحالا الممكنة لامشكاة المذكلرة في   

القاة.

قم بإنشاء مااق لمخلط األفكار الملجلد في الالحة بعنلان 
"لناصر القاة" في كتاب التاميذ.

كتاب التاميذ  
أقالم رصاص  

نلاتج التعاّم

تجهيزات المعام لادرس

المهارات الحياتية

تعاَّم لتعرف

التلكير الناقدأ
تلضيح طرق التلكير.  

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

حقائق تعلمتها

حقائق وجدتها مثيرة الهتمامي

 سؤال ال يزال
يراودني

3

2

1
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أكمل المخطط لتعكس ماتعلمته.

1-2-3

الدرس

8

   

المحتوى الدراسي


أستطيع استخدام كلمات تعبر عن 
الوقت عند كتابة قصة تفصيلية 

بمساعدة الزملء أو المعلم.

 
أستطيع استخدام كلمات تعبر عن الوقت 

عند كتابة قصة تفصيلية.

  
أستطيع استخدام كلمات تعبر عن الوقت 

بإبداع عند كتابة قصة تفصيلية بدقة.

جودة األداء


أستطيع استخدام التغذية الراجعة 

من زملئي لتحسين كتابتي بمساعدة 
الزملء أو المعلم.

 
أستطيع استخدام التغذية الراجعة من 

زملئي لتحسين كتابتي.

  
أستطيع استخدام التغذية الراجعة 

من زملئي لتحسين كتابتي. أستطيع 
مساعدة الزملء وممارسة القيادة في 

هذا المجال.

المهارات الحياتية


أواجه صعوبة في التحدث مع زملئي 

عن عملي.

 
أستطيع التحدث عن عملي وعمل زملئي.

  
أستطيع التحدث بتمعن عن عملي وعمل 

زملئي. أستطيع مساعدة الزملء 
وممارسة القيادة في هذا المجال.

الصف الثالث االبتدائي
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أقّيم نفسي
ن نجوم المربع الذي يصف مجهودك. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ
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يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكمل المخطط التالي، بينما تعيد قراءة قصة "مرض رشاد."

يقلم المعام بما يايأ ترتيا التالميذ في مجمللات صغيرة إللادة قراءة القاة وإكماا مخلط األفكار.

يقلم التالميذ بما يايأ إلادة قراءة القاة وإكماا مخلط األفكار.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا الستغالل الوقت في مراجعة القصة. دعونا نناقش ما نراه مهًما في القصة. بهذه الطريقة يمكننا 
التحقق من الردود في مخططنا والتعلم من إجابات بعضنا البعض.

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء وتسجيل إجابات التالميذ لاى مخلط اللال.

3. يقول المعلم ما يلي: دعونا نركز على قسم مخططنا الذي يخبرنا بالحلول الممكنة لمشكلة رشاد.
مشروب ساخن  
كمادة باردة  
دواء من الصيدلية  
جزر  
دواء عبر اإلنترنت  
زيارة طبيب  

في هذا الفصل، تعرفنا الحقائق، والخيال، والرأي، والمصادر األولية، والمصادر الثانوية للمعلومات. هل هناك أي مصادر أولية 
في قائمتنا؟ ماذا عن المصادر الثانوية؟ ما المصدر الذي تعتقدون أنه األكثر موثوقية؟ ما الحل الذي تعتقدون أنه سيكون الخيار 

األفضل لرشاد؟

ماحلظة لامعامأ ال يمكن تانيف كل الناائح إلى ماادر أولية أو ثانلية.

يقلم المعام بما يايأ اختيار تالميذ لإلجابة لن األسئاة واحًدا تال اآلخر وبدء مناقشة حلا مادر كل حل ممكن لمشكاة رشاد. العالج 
الذي تقرأه والدة رشاد لاى اإلنترنت سيكلن مادًرا ثانلًيا=. ستكلن زيارة اللبيا والمعالمات التي يقدمها مادًرا أولًيا. إشراك التالميذ 

في شرح مادر المعالمات األفضل لند تحديد كيلية لالج رشاد. استخدام هذه المناقشة لتشجيع التالميذ لاى القدرة لاى التلاصل فيما 
تعامله لن الماادر األولية من مار القديمة حلا لالج المرضى. طرح أسئاة لن ماادر المعالمات التي يقدمها رشاد والتي من شأنها 
أن تتبع بشكل وثيق اللريقة العامية لعالج المرض. يجا أن يستنتج التالميذ أن زيارة اللبيا ستكلن الخيار األفضل لعالج مرض رشاد. 

سيلفر هذا األمر فرصة لاتالميذ لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ التلكير الناقد.

4. يقول المعلم ما يلي: سنكتب الفصل الرابع من القصة لشرح الحل الذي يختاره رشاد، ولماذا يختاره ومدى نجاحه. هل 
سيختار الحل الذي نتفق أنه األفضل أم يختار عالًجا آخر أواًل؟ افتحوا صفحة "تخطيط القصة."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكمل أفكار قصتك

يقول المعلم ما يلي: دعونا نلقي نظرة على صفحة التخطيط هذه قبل أن نبدأ العمل بمفردنا. ماذا ترون في هذا المخطط؟

يقلم التالميذ بما يايأ تسمية لناصر القاة من المخلط.

يقول المعلم ما يلي: سوف نبدأ في تخطيط الشخصيات والزمان والمكان. ما هي الشخصيات التي سنكتب عنها في الفصل 
الرابع؟ أين ستحدث القصة؟ هل سيتغير المكان والزمان خالل القصة؟

يقلم التالميذ بما يايأ تخليط الشخايات والمكان والزمان لالال الجديد.

يقلم المعام بما يايأ بعد أن يتعرف التالميذ الشخايات والزمان والمكان، قم بتلجيه مناقشة حلا ما يعرفه التالميذ لن الشخايات 
وكيف يجا أن يتارف كل منهم في اللال األخير. مناقشة حلار الشخايات في اللال. استخدام هذه األسئاة لامسالدة في تلجيه 

المناقشةأ
كيف ستتارف الشخايات؟ كيف تارفت الشخايات في وقت سابق من القاة؟  
ماذا ستقلا الشخايات بعضها لبعض؟  
كيف يمكننا استخدام ما تعامناه في هذا اللال إلضافة حقائق ممتعة إلى الحلار؟  

تلقف بين كل سؤاا وما يايه لتسمح لاتالميذ بلقت لاتلكير ثم مشاركة األفكار مع الزميل المجاور. يمكن لاتالميذ الرجلع إلى مخلط 
األفكار الخاص بهم حلا القاة من بداية اللال لامسالدة في التلصل إلى أفكار حلا التلالالت والسالكيات المحتماة لاشخاية. )لاى 

سبيل الم اا قد يشتكي رشاد من مغادرة المنزا، وقد يكلن األب هل الشخاية التي ستالحبه إلى اللبيا(. بعد مشاركة األفكار مع 
زميل مجاور، استخدم لاّي األسماء الختيار لدة تالميذ لمشاركة أفكار ممكنة لاقاة.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا. لدينا أفكار حول الشخصيات، والزمان، والمكان. سنفكر أواًل فيما ستفعله الشخصيات. بعد ذلك، 
سنخطط لكيفية سرد القصة بالترتيب الذي تحدث به. تذكروا عندما كتبنا مسرحياتنا في الفصل السابق، استخدمنا الكلمات 

"أواًل، وبعد ذلك، وأخيًرا" لمساعدتنا في تسلسل أحداثنا. سنفعل نفس الشيء في كتابة هذا الفصل الرابع. المربعات األربعة 

التلكير الناقد
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أكمل أفكار قصتك. 

تخطيط القصة

الوقت والمكانالشخصيات

ثم...أواًل...

في النهاية...بعد ذلك...
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اقرأ القصة.

مرض رشاد: الفصل األول

شاي ساخن

عندما استيقظ رشاد، كان ال يزال يشعر بالتعب وكان حلقه ملتهًبا. نهض رشاد ببطء من سريره وترك غرفة نومه وذهب إلى أمه.

قال رشاد شاكًيا: "أمي، لسُت على ما ُيرام هذا الصباح."

نظرت إليه أمه وهو يتحرك ببطء ناحيتها باتجاه المطبخ وتحسست رأسه وقالت: " يا إلهي، درجة حرارتك مرتفعة قليًل. سأقيس درجة 
حرارتك" ثم تركت الغرفة لتحضر مقياس الحرارة.

نظرت الجدة إلى رشاد أثناء جلوسها على طاولة الطعام حيث كانت تتناول اإلفطار، وقالت: "إذا كان حلقك ملتهًبا، فيجب عليك تناول 
المشروبات الساخنة مثل الشاي؛ ألنها سُتخفف من هذا االلتهاب، أتناول الشاي الساخن عندما أشعر بألم في حلقي، وأشعر دائًما 

بالتحسن بعد ذلك. كانت أمي تعالجني بهذه الطريقة، وهذا ما كنت أفعله أيًضا مع والدك عندما كان طفًل. سأحضر لك كوًبا من الشاي 
إذا أردت."

قال رشاد متذمًرا: "كل يا جدتي؛ ال أحب مذاق الشاي. هل هناك أي شيء آخر يمكنني فعله ألشعر بالتحسن؟"

الدرس

1
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التالية على المخطط تقول أواًل، وبعد ذلك، ثم، وأخيًرا. فكروا في أحداث الفصل. يمكنكم اختيار رسم الصور وكتابة مالحظات 
حول ما سيحدث.

يقلم التالميذ بما يايأ تخليط الحبكة واألحداث لاقاة.

يقلم المعام بما يايأ التجلا في أرجاء اللال ودلم التالميذ لند الحاجة. طرح أي أسئاة تلجيهية. يمكنك استخدام أسئاة المناقشة 
لمسالدة التالميذ لاى التلكير من خالا أفكار القاة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: فكرنا اليوم في كيفية تطبيق ما تعلمناه خالل هذا الفصل إلنهاء كتابة قصة "مرض رشاد." التفتوا إلى 
زميل مجاور وشاركوا الخطوط العريضة للقصة.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة الخللط العريضة.
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نظرة عامة الدرس 9

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، خططنا للفصل األخير من قصة رشاد. التفتوا إلى زميل مجاور لتشاركوا معه تخطيط 
نهاية القصة. ماذا سيحدث لرشاد؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة نهايات القاة مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة والتفكير في تخطيط القصة. ستحصلون اليوم على تغذية راجعة من زمالئكم 
حول تخطيط القصة، وستستخدمون هذه التغذية الراجعة لتحسين قصتكم. وبعدها، ستكتبون وترسمون قصة رشاد.

2. يقلم المعام بما يايأ تقسيم التالميذ إلى مجمللات مكلنة من أربعة أو خمسة تالميذ. لدم تجاوز لدد التالميذ في المجمللة خمسة إن 
أمكن لاسماح بإنهاء هذه المشاركة األولية في فترة زمنية أقار. تلزيع كتاب التاميذ.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ بمشاركة الخطوط العريضة لقصتنا. من المهم الحصول على تغذية راجعة من زمالئنا حول أفكارنا. 
يطرح زمالؤنا أسئلة تساعدنا على التفكير في تفاصيل جديدة يمكن إضافتها أو مساعدتنا في تحديد جزء من قصتنا نحتاج إلى 

تسهيل فهمه. ما أوجه أهمية التغذية الراجعة األخرى؟

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم.

ا واحًدا تلو اآلخر. بعد مشاركات  يقول المعلم ما يلي: سيقوم كل تلميذ في مجموعته بمشاركة الخطوط العريضة لقصته شفهّيً
التالميذ، سيقوم التالميذ اآلخرون في المجموعة بالتعبير بعبارات الثناء والمدح ويكتبون سؤااًل واحًدا حول المخطط. فمثاًل 

قد يطرح أحد التالميذ سؤااًل: "ما السؤال الذي سأله الطبيب لرشاد؟" أو "ماذا كان يشعر رشاد وهو في عيادة الطبيب؟" كرورا 
نفس العملية حتى يشارك كل تلميذ في المجموعة. بمجرد االنتهاء، قوموا بقص كل صف ووزعوا المجامالت واألسئلة على كل 

مؤلف. من يمكنه شرح اإلرشادات مرة أخرى؟

يقلم التالميذ بما يايأ تلضيح اإلرشادات لبقية اللال.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا. ستحتاجون إلى القراءة من صفحة "تخطيط القصة." ستكتبون األسئلة في صفحة "التغذية 
الراجعة للزمالء" وتقومون بقصها. إن التلميذ الذي يكون تاريخ ميالده أقرب إلى تاريخ اليوم سيشارك أواًل، ثم يشارك الشخص 

الذي يكون عيد ميالده الحًقا للشخص الذي قبله.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: قدم الثناء وسؤااًل واحًدا لكل عضو في المجموعة؛ ثم قص كل صف لتقديمه 
للمؤلفين.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة التغذية الراجعة وتقديمها في مجمللات صغيرة.

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

الملاد المستخدمة

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
طاا تغذية راجعة من الزمالء لدلم أفكار القاة.  
كتابة وتلضيح اللال األخير من القاة.  

كتاب التاميذ  
أقالم رصاص  
مقص  

نلاتج التعاّم

المهارات الحياتية

تعاَّم لتكلن

المحاسبيةأ
تقديم تغذية راجعة فعالة.  

التلاصلأ
التلاصل الالظي، والتلاصل غير   

الالظي.

تغذية راجعة  

الملردات األساسية

ف 1
مؤل

ال

السؤال:الثناء: 

ف 2
مؤل

ال

السؤال:الثناء: 

ف 3
مؤل

ال

السؤال:الثناء: 

ف 4
مؤل

ال

السؤال:الثناء: 
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؟

؟

؟

؟

سجل الثناء وسؤااًل واحًدا لكل عضو في المجموعة؛ ثم قص كل صف لتقديمه للمؤلفين.

التغذية الراجعة للزمالء

الدرس
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يقلم المعام بما يايأ دلم التالميذ أثناء مشاركتهم. سماع التغذية الراجعة من التالميذ واألسئاة التي يلرحلنها. التشجيع لاى طرح 
األسئاة. سيلفر هذا األمر فرصة لاتالميذ لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ المحاسبية.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على مشاركتكم وتقديم تغذية راجعة هادفة. اآلن، بعد أن طرح الزمالء أسئلتهم، من المهم أن تأخذ 
وقًتا للتفكير في كيف يمكن أن تساعدكم هذه األسئلة في إضافة تفاصيل جديدة أو تغيير جزء من قصتكم. خذوا لحظة لقراءة 

كل سؤال والتفكير في كيفية تحسين قصصكم.

يقلم المعام بما يايأ إتاحة وقت التلكير.

يقلم التالميذ بما يايأ إجابة أسئاة الزمالء.

يقول المعلم ما يلي: شجعوا بعضكم بعًضا من خالل مشاركة كيفية استخدامكم للتغذية الراجعة لتحسين قصصكم. من يمكنه 
مشاركة كيف سيساعد سؤال الزمالء في إضافة تفاصيل جديدة أو تغيير شيء ما في قصتكم؟

يقلم المعام بما يايأ بناًء لاى اللقت المتاح، تحديد أربعة أو خمسة تالميذ لاسماح لامشاركة مع الزميل المجاور ثم استخدام لاّي 
األسماء الختيار تالميذ لامشاركة مع اللال.

3. يقول المعلم ما يلي: لقد عملتم بجد في تخطيط وتحسين قصتكم. أنتم اآلن جاهزون لكتابة الفصل الرابع من قصة رشاد. 
افتحوا كتبكم على صفحة "مرض رشاد: الفصل الرابع."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: في الصفحات األربع التالية، ارسم واكتب نهاية لقصة رشاد؛ ثم استخدم تخطيط 
قصتك لدعم كتابتك.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أربع صفحات لكتابة قصتكم. تتوافق هذه الصفحات مع المربعات األربعة في "صفحة تخطيط 
القصة": أواًل، ثم، بعد ذلك، وأخيًرا. سنقضي بقية وقتنا اليوم في شرح وكتابة الفصل الرابع من قصة "مرض رشاد."

يقلم التالميذ بما يايأ كتابة القاة وتلضيحها برسلمات.

يقلم المعام بما يايأ مسالدة التالميذ حسا الحاجة. سيلفر هذا األمر فرصة لاتالميذ لاتدرب لاى المهارة الحياتيةأ التلاصل.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 4. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: قدمنا اليوم تغذية راجعة إلى زمالئنا حول أفكار قصصهم، ثم استخدمنا هذه التغذية الراجعة لكتابة 
قصصنا وتوضيحها. عندما ننتهي من قصصنا، دعونا نؤلف عنواًنا للفصل األخير. الفصل األول كان يحمل اسم "شاي ساخن"؛ 

ألن الجدة اقترحت مشروًبا ساخًنا. أما عنوان الفصل الثاني "إعالن تجاري"، فهذا ألن رشاًدا شاهد إعالًنا عن الدواء في 
التلفزيون. والفصل الثالث كان يسمى "جزر؟"؛ ألن ياسمين قد اقترحته كعالج من قصة درستها. فماذا ستسمون هذا الفصل؟ 

اكتبوا العنوان اآلن أعلى الصفحة.

يقلم التالميذ بما يايأ كتابة لنلان اللال.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا معه العنوان. أخبروا زميلكم عن سبب اختياركم لهذا العنوان.

يقلم التالميذ بما يايأ المشاركة مع الزميل المجاور.

المحاسبية

التلاصل
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نظرة عامة الدرس 10

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، كتبنا الفصل الرابع من قصتنا "مرض رشاد." أنهينا حصتنا بكتابة عنوان لفصلنا. 
وشاركنا هذا العنوان مع زميل. هّيَا نشارك عناويننا مع جميع التالميذ في الفصل. سنبدأ بـ المشاركة السريعة حول الفصل.

يقلم المعام بما يايأ اختيار تاميذ لبدء مشاركة لناوين اللال.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة لناوين اللال.

2. يقلم المعام بما يايأ تلزيع كتاب التاميذ وورقة بيضاء لكل تاميذ. تقديم أقالم تالين، وأقالم رصاص مالنة، وأقالم تحديد لاتالميذ.

ماحلظة لامعامأ يمكن لاتالميذ تاميم أغالة رقمية وطبالتها في حالة تلفر أجهزة كمبيلتر وبرامج.

يقول المعلم ما يلي: اليوم سنقوم بتجميع وإنتاج أغلفة لكتابنا. وبعدها سنشارك قصصنا في مجموعات صغيرة. لنبدأ بإنشاء 
أغلفة لقصتنا "مرض رشاد." ما الذي نحتاج إلى طباعته على غالف الكتاب؟

يقلم التالميذ بما يايأ تحديد أجزاء غالف الكتاب.

يقول المعلم ما يلي: نحتاج إلى طباعة العنوان، واسم المؤلف، وصورة جذابة لجذب انتباه القارئ. يجب أن تكون الصورة مرتبطة 
أيًضا بما يدور في القصة. ما نوع الصورة التي يمكنكم رسمها على غالف الكتاب لعرض شيء ما سيحدث في القصة؟ التفتوا إلى 

زميل مجاور وشاركوا بعض األفكار.

يقلم التالميذ بما يايأ مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يقلم المعام بما يايأ استخدام لاّي األسماء الختيار تالميذ لمشاركة األفكار في مجمللات.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا. سنبدأ يومنا بتصميم غالف لكتابنا.

يقلم التالميذ بما يايأ تاميم أغالة.

ه التالميذ لقص جميع  يقلم المعام بما يايأ تحديد فترة زمنية محدودة، ال تزيد لن 15 دقيقة، لاتالميذ لتاميم أغالة. لند االنتهاء، وّجِ
اللالا األربعة من القاة. سيكلن لددها ثماني صلحات، بما في ذلك الغالف. نمذجة كيف سيرتا التالميذ الالحات ويضيللن الغالف 

إلى المقدمة. تدبيس الكتاب مًعا لكل تاميذ.

يقلم التالميذ بما يايأ تجميع الالحات ال ماني من الكتاب.

3. يقول المعلم ما يلي: يعجبني االختالف بين األغلفة. أنا مهتم اآلن بسماع كيف أنهى كل واحد منكم قصته. أنا متأكد من أنكم 

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

الملاد المستخدمة

خالا هذا الدرس، يقلم التالميذ بما يايأ
مشاركة القاص النهائية مع الزمالء.  
ابتكار غالف لاكتاب.  

ورقة بيضاء فارغة )واحدة لكل   
تاميذ(
مقص  
دباسة  
كتاب التاميذ  
أقالم رصاص  

المهارات الحياتيةنلاتج التعاّم

تعاَّم لتتعايش مع اآلخرين

التعاطفأ
إظهار التعاطف لند التلاصل مع   

اآلخرين.

تزيين أربعة كراسي في اللال وتعيين كل منها لاى أنه 
"كرسي المؤلف." يمكن أن يكلن التزيين بسيًلا م ل ابتكار 

لالمة زخرفية لتعايقها لاى الكرسي.

تجهيزات المعام لادرس
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مهتمون بسماع كيف كتب اآلخرون الفصل الرابع من القصة. دعونا ننقسم إلى أربع مجموعات. سيكون لكل شخص في 
المجموعة دوره في الجلوس في "كرسي المؤلف" الخاص وقراءة الفصل الرابع على المجموعة. بعد مشاركة كل شخص، سيدعو 

ثالثة أشخاص آخرين لتقديم تغذية راجعة إيجابية، أو مجاملة، على القصة.

يقلم المعام بما يايأ تقسيم اللال وتكلين مجمللات بالقرب من كل "كرسي المؤلف." ضع في التبارك إللاء كل تاميذ في المجمللة 
رقًما لتحديد ترتيا المشاركة بسهللة.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ في المشاركة، سأقرأ بصوت عاٍل الفصول الثالثة األولى من القصة. يرجى المتابعة من كتبكم.

يقلم المعام بما يايأ القراءة بالت لاٍا لالالا من 1إلى 3 من قاة "مرض رشاد."

يقلم التالميذ بما يايأ المتابعة أثناء قراءة المعام.

يقول المعلم ما يلي: اآلن، دعونا نسمع النهايات المميزة التي كتبها كل واحد منكم. يمكنكم البدء في المشاركة اآلن. تذكروا أن 
تلتزموا التهذيب في االستماع حينما يشارك كل شخص. كيف يبدو االستماع المهذب في رأيكم؟

يقلم التالميذ بما يايأ المشاركة ونمذجة االستماع المهذب.

يقول المعلم ما يلي: االستماع المهذب يعني أن تصوبوا أعينكم تجاه القارئ، وأيديكم ثابتة، وأصواتكم منخفضة، وعقولكم تفكر 
فيما يقوله القارئ. ال تلعبوا بالكتب وال تتحدثوا إلى زمالئكم. يجب أن يكون الجميع على استعداد لتقديم تغذية راجعة 

إيجابية.

يقلم التالميذ بما يايأ االستماع بتهذيا وتقديم تغذية راجعة لاى اللال الرابع.

يقلم المعام بما يايأ متابعة مشاركة التالميذ. نمذجة تقديم تغذية راجعة في اللقت المناسا. سيلفر هذا األمر فرصة لاتالميذ لاتدرب لاى 
المهارة الحياتيةأ التعاطف.

4. يقلم المعام بما يايأ جمع التالميذ مًعا مرة أخرى. يمكنك اختيار ترك كتا التالميذ في اللال لمزيد من القراءة في وقت الحق من 
العام أو السماح لاتالميذ بأخذ كتبهم إلى المنزا.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم الرائع في قصتكم. لنكمل صفحة "أقّيم نفسي."

يقلم التالميذ بما يايأ إكماا نملذج مقياس التقييم المتدرج.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: انتهينا اليوم من قصتنا عن كيفية معالجة رشاد لمرضه. استخدمنا ما تعلمناه عن كيفية تطور العالج 
الطبي بمرور الوقت لمساعدة رشاد في صنع القرار األفضل. من تريد أن يعالجك إذا كنت مريًضا مثل رشاد؟ في رأيكم، أين 

ستذهبون؟ التفتوا وشاركوا ما تعلمتموه مع زميل مجاور.

التعاطف

   

المحتوى الدراسي


أستطيع استخدام كلمات تعبر عن 
الوقت عند كتابة قصة تفصيلية 

بمساعدة الزملء أو المعلم.

 
أستطيع استخدام كلمات تعبر عن الوقت 

عند كتابة قصة تفصيلية.

  
أستطيع استخدام كلمات تعبر عن الوقت 

بإبداع عند كتابة قصة تفصيلية بدقة.

جودة األداء


أستطيع استخدام التغذية الراجعة 

من زملئي لتحسين كتابتي بمساعدة 
الزملء أو المعلم.

 
أستطيع استخدام التغذية الراجعة من 

زملئي لتحسين كتابتي.

  
أستطيع استخدام التغذية الراجعة 

من زملئي لتحسين كتابتي. أستطيع 
مساعدة الزملء وممارسة القيادة في 

هذا المجال.

المهارات الحياتية


أواجه صعوبة في التحدث مع زملئي 

عن عملي.

 
أستطيع التحدث عن عملي وعمل زملئي.

  
أستطيع التحدث بتمعن عن عملي وعمل 

زملئي. أستطيع مساعدة الزملء 
وممارسة القيادة في هذا المجال.

الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثالث أصول علم الطب

127

الدرس

10

أقّيم نفسي
ن نجوم المربع الذي يصف مجهودك. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يستخدم مخلط األفكار لتخليط قاة 
بمسالدة الزمالء أو المعام.

الكتابة د.1.أ.

يستخدم مخلط األفكار بشكل فعاا 
لاتخليط لاقاة.
الكتابة د.1.أ.

يستخدم مخلط األفكار بشكل فعاا 
لاتخليط لاقاة. يسالد الزمالء في العمل.

الكتابة د.1.أ.

يستخدم الكامات الزمنية لند تلايل 
تساسل األحداث في القاة بمسالدة 

الزمالء أو المعام.
الكتابة ب 1د.

يستخدم بعض الكامات الزمنية لند تلايل 
تساسل األحداث في القاة.

الكتابة ب 1د.

يستخدم الكامات الزمنية بشكل ثابت 
ودقيق لند تلايل تساسل األحداث في 

القاة.
الكتابة ب 1د.

يؤلف أسئاة لازمالء لامسالدة في تحسين 
قاة اآلخرين بمسالدة الزمالء أو المعام.

الكتابة د.1.ب.

يؤلف أسئاة لازمالء لامسالدة في تحسين 
قاة اآلخرين.
الكتابة د.1.ب.

يؤلف أسئاة هادفة لازمالء لامسالدة في 
تحسين قاة اآلخرين يسالد الزمالء في 

العمل.
الكتابة د.1.ب.

يشارك الحد األدنى من المعرفة حلا اللا 
والعالج في القاة.

العالم أ.1.د.

يشارك المعرفة حلا اللا والعالج في 
القاة.

العالم أ.1.د.

يشارك المعرفة الم يرة لالهتمام والمتعاقة 
باللا والعالج في القاة.

العالم أ.1.د.

جودة األداء

يحسن من مستلى الكتابة بناًء لاى تغذية 
راجعة بمسالدة من الزمالء أو المعام.

يحسن من مستلى الكتابة بناًء لاى تغذية 
راجعة بمسالدة من الزمالء.

يستليد من التغذية الراجعة من الزمالء 
لتحسين الكتابة.

يستمع إلى زمالئه وهم يشاركلن 
قااهم، ولكن يلاجه صعلبة في االنتباه 

أو التعاطف معهم.

يستمع باهتمام وأدب حيص يشارك الزمالء 
قااهم.

يستمع باهتمام وأدب حيص يشارك الزمالء 
قااهم. يمّ ل نملذًجا يحتذي به زمالؤه 

في هذا النلاق.

المهارات الحياتية

يلاجه صعلبة في المشاركة في مناقشة 
مناسبة مع زمالئه أثناء مشاركة األفكار 

والكتابة.
التلاصل

يشارك في مناقشة مناسبة مع زمالئه أثناء 
مشاركة األفكار والكتابة.

التلاصل

يشارك في مناقشة هادفة مع زمالئه أثناء 
مشاركة األفكار والكتابة. يقلم بدور 

القيادة والمسالدة في تنظيم لمل اللريق.
التلاصل

يدمج التعاطف في التغذية الراجعة لازمالء 
أو حلار القاة بمسالدة الزمالء أو 

المعام.
التعاطف

يدمج التعاطف في التغذية الراجعة لازمالء 
وفي حلار القاة.

التعاطف

يدمج التعاطف بشكل مناسا وفعاا في 
التغذية الراجعة لازمالء وبشكل مبدع في 

حلار القاة.
التعاطف

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(



الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

التواصل

الروابط

الفصل األول: الربط بين القوى
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نظرة عامة على الا ل

الربط بني القوى

يستكشف التالميذ مااهيم الفوة والحركة ويكتشاون الروابط بينهما، ثم اكتِشف
يعتمدون على مهارات التواصل لتحديد الفوة والحركة من حولهم من خالب 

خبرات التعلم النشط.

2

يتعلم التالميذ كياية مساعدة تحليل أنماط البيانات في طرح تخمينات عن تعلَّم
الحركة. يستكشف التالميذ تأثير المغناطيس في العديد من المواد، بما في ذلك 

المغناطيسات ا خرا، ثم يستكشف التالميذ وجود المجاالت المغناطيسية 
باستخدام ا دلة ومن خالب ا نشطة العملية.

5

يستخدم التالميذ عملية الت ميم الهندسي ومعرفتهم المتزايدة بالفوا والحركة شاِرك
والمغناطيسات البتكار أداة يمكن استخدامها في مجاب الزراعة، ثم يجرون 

التعديالت على ت ميماتهم بناًء على التغذية الراجعة من زمالئهم. وُيفّيم التالميذ 
تفدمهم.

3

الربط بالقضايا
المواطنة: الشعور باالنتماء؛ فنحن جزء من مجتمع أكبر، ولكل منا حفوق وعليه مسؤوليات.

قضايا العولمة: تساعدنا التكنولوجيا كثيًرا، كما أنها تخضع للتطور بمرور الوقت. نتمتع بثفافة مميزة في م ر 
فيما يتعلق بنهر النيل.

ن الدروسالوصفالمكّوِ
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الربط بين الفوا

املهارات احلياتية املتضمنة
الوصفالُبعد

التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف
توضيح طرق التاكير.  

التعاون:تعلَّم لتعمل
احترام آراء اآلخرين.  

اإلنتاجية:
وضع قائمة بالمهام المفرر إنجازها، وال سيما وضع خطط بديلة.  

المشاركة:تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين
اإلدارة والتنظيم الااعالن للمهام.  

احترام التنوع:
الح وب على وجهات نظر متعددة ومتنوعة واحترامها لتوسيع مدارك الاهم وتعميفها.  

إدارة الذات:تعلَّم لتكون
استعراض التفدم في تحفيق ا هداف.  

المحاسبية:
تفديم تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:
مهارات الفراءة، والكتابة، والتواصل غير اللاظي.  
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م مؤشرات التعلُّ
على مدار هذا الا ل، يسعى التالميذ لتحفيق مؤشرات التعلُّم التاليةر

الرياضيات:
ب. العمليات والتفكير اجلبري

1.د. استخدام االستراتيجيات لحل مسائل الضرب والفسمة، ومنهار
1( المكعبات
2( الرسومات
3( الم اوفات

4( العالقة بين الضرب والفسمة

ج. األعداد والعمليات في نظام العّد العشري
1.جـ. التعرف على ا نماط الحسابية ومن بينها عمليات الجمع والضرب.

د. القياس
1.أ. تحديد ا دوات المناسبة، وقياس ا شياء بالمليمترات، أو السنتيمترات، أو 

ا متار.

العلوم:
أ. املهارات والعمليات

1.جـ. تمثيل البيانات في جداوب للكشف عن ا نماط.
1.د. وضع تاسير قائم على دليل )مثل المالحظات وا نماط( و/أو بيانات.

1.هـ. وصف العالقات بين شيئين.
1.و. االستماع بااعلية إلى النفاشات والتعبير عن المواففة وعدم المواففة بناًء 

على دليل.
1.ز. توصيل المعلومات إلى اآلخرين شاوّيًا أو كتابّيًا.

د. العلوم الطبيعية
1.أ. اختبار خ ائص مختلف المواد.

1.ب. تحليل مدا مالءمة مختلف المواد للغرض المف ود منها.
1.جـ. مالحظة أن بعض ا شياء المكونة من أجزاء أصغر يمكن تاكيكها وإعادة 

تركيبها مرة أخرا بشكل مختلف لنح ل على أشياء جديدة.
1.د. وصف تأثير الفوا في حركة ا شياء.

1.هـ. تحليل أنماط حركة الشيء للتنبؤ بالحركة التالية.
1.و. وصف تأثير المغناطيسات في العديد من المواد.

1.ز. وصف تأثير المغناطيسات بعضها في بعض.
1.حـ. يكتشف التالميذ وجود المجاالت المغناطيسية باستخدام ا دلة. )مثل 

الدفع أو السحب دون ات اب مباشر(.

و. التصميم الهندسي والتشغيل
1.د. شرح أهمية الت ميم الهندسي مع التوضيح.

1.هـ. استخدام عملية الت ميم الهندسي مع التمثيل والتوضيح.

الدراسات االجتماعية:
د. النظم البشرية

1.ب. توضيح سبب اضطرار الناس إلى اتخاذ خيارات اقت ادية.
1.جـ. توضيح كياية قيام ا فراد باالدخار واإلنااق وعمل ميزانية لتحفيق أهداف 

اقت ادية ق يرة المدا.

المجاالت المهنية:
أ. املهارات االجتماعية املهنية واإلعداد

1.أ. تحديد مهارات التعامل الجيد مع اآلخرين في المدرسة والمنزب وتوضيحها 
)شاملة ا نشطة المهنية المختلاة(.

1.ب. التعاون مع مجموعة من التالميذ إلنجاز مهمة )بما فيها المهام المتعلفة 
بالمهن(.

4.ب. ت ميم منتجات بسيطة تخص مجالي الزراعة وال ناعة.
.4.د. الحث على أهمية السالمة المهنية )في المجاالت ال ناعية، والزراعية، 

والتجارية، والاندقية، والسياحية(.

القراءة:
أ. مهارات القراءة األساسية: مفاهيم الطباعة

1.ب. قراءة محتويات ال ور، والعناوين الرئيسية، والعناوين الارعية، واستخدامها 
للتنبؤ بمحتوا النص.

د. مهارات القراءة: الطالقة
1.أ. قراءة ن وص بدرجة صعوبة تناسب ال ف الثالث االبتدائي بمستوا يتسم 

بالدقة والطالقة لدعم الاهم.
1.ب. الفراءة للتعبير عن معنى وأسلوب النص )صيغ االستاهام، أو التعجب، 

وا مر(.
1.جـ. استخدام السياق لتأكيد حاظ الكلمة أو الت حيح الذاتي لألخطاء وفهمها 

وإعادة قراءتها حسب الحاجة.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طرح أسئلة واإلجابة عنها للداللة على فهم النص، على أن تشير بوضوح إلى 

النص كأساس لإلجابات.
4.ب. تحديد ا فكار الرئيسية وا فكار الارعية في الافرة.

و. فهم نص القراءة: النص الذي يحتوي على معلومات
1.أ. طرح أسئلة واإلجابة عنها للداللة على فهم النص، على أن تشير بوضوح إلى 

النص كأساس لإلجابات.
4.أ. طرح أسئلة واإلجابة عنها لتحديد معنى الكلمات العبارات العلمية والمحددة 

للموضوع.
5.ب. استخدام العروض التفديمية المرئية والمعلومات الواردة في النص لوصف ما 

ورد فيه من أفكار أساسية.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.أ. استنتاج معنى الكلمات المبهمة ومتعددة المعاني باستخدام مجموعة متنوعة 

من االستراتيجيات )مثل السياق والمترادفات(.

الكتابة:
أ. املهارات األساسية

1.أ. كتابة جمل كاملة باستخدام عالمات ترقيم، وحروف جر وحروف عطف )مثل 
ف، ثم، و( حسبما يكون مناسًبا.

ب. السرد
1.ب. كتابة ففرة وصاية ق يرة لوصف موقف أو تفديم راٍو و/ أو شخ يات.

1.جـ. استخدام محادثة ووصف  فعاب وأفكار ومشاعر للتعبير عن تجارب وأحداث 
أو إظهار ردود فعل الشخ يات للمواقف.

التحدث واالستماع:
أ. املهارات األساسية

1.أ. المشاركة بااعلية في مجموعة من المناقشات الجماعية مع الزمالء والكبار في 
مجموعات صغيرة ومجموعات أكبر.

1.ب. اتباع قواعد المناقشة المتاق عليها.
1.جـ. االستماع إلى المتحدث باهتمام وانتباه حتى آخر ففرة في البيان أو الف ة.
1.هـ. االستماع إلى المتحدثين من أجل التواصل، واإلدراك، والوصوب إلى فهم 

للموضوع أو المسألة، أو توضيح الاهم أو تعميفه.
1.و. االستاادة من أفكار اآلخرين في المناقشة والتعبير عن ا فكار بوضوح.

2.أ. عرض موضوع أو نص أو سرد ق ة أو استعراض تجربة بالوقائع المالئمة 
والتااصيل الوصاية ذات ال لة.
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أهداف التعلّمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
مالحظة الحركة في الا ل.  
تحديد عناصر الفوا التي أدت إلى الحركة.  
التعاون للوصوب إلى استنتاجات.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
مالحظة تأثير قوة التماس على بدء أو إيفاف أو تغيير اتجاه حركة الجسم.  
قراءة النص قراءة عابرة لتحديد الكلمات غير المألوفة.  
ف الكلمات غير المألوفة.   االستعانة بالسياق للمساعدة في تعّرُ

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
تحليل البيانات لتعُرف ا نماط.  
استخدام ا نماط في البيانات للتنبؤ بحركة الجسم التالية.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
وصف تأثير المغناطيسات في العديد من المواد.  
تسجيل الخ ائص الملحوظة لمختلف المواد.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
وصف التأثير المتبادب للمغناطيسات فيما بينها.  
تحديد قطبي المغناطيس الشمالي والجنوبي.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
التعاون مع الزمالء إلنجاز التجربة العملية.  
استخدام دليل واضح لوصف المجاب المغناطيسي.  
استخدام كلمات من المحتوا الدراسي لتوصيل المالحظات.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
تاكيك الشيء المكون من أجزاء متعددة لاحص طريفة تركيبها مُعا.  
التعاون إلعادة تركيب ا جزاء لتكوين شيء جديد.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
توضيح سبب أهمية تعُرف تكلاة المنتج للاالح.  
ت ميم منتجات بسيطة الستخدامها في المزرعة.  
مراجعة عملية الت ميم الهندسي واستخدامها.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
استخدام مهارات إدارة الذات إلنجاز المهمة.  
التعاون لعمل نموذج لمنتج.  
تفديم تغذية راجعة فعالة للتحسين من نموذج زميل آخر.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
االستاادة من التغذية الراجعة في إعادة ت ميم منتج.  
تحديد تكاليف الت ميم للاالح.  
التفييم الذاتي المتدرج للتعُلّم.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل األول
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املواد املستخدمة
أقالم تلوينخيطأقالم رصاصكتاب التلميذ

شااطات، واحدة لكل تلميذ )شااطات مرنة كرة بلي لكل تلميذ
إن وجد(

كرات تنس طاولة أو أي جسم خايف الوزن )واحدة 
كرة قدم للتوضيحلكل مجموعة(

ورقة مخططات أو ورقة بيضاء لكل مفصشريط الصقمسطرة لكل مجموعة من التالميذ
مجموعة 

مغناطيساتكرة بأي حجم للتوضيحماكاتساعة إيفاف )اختياري(

الصف الثالث االبتدائي

اكتِشف
2020-2021الفصل الدراسي الثاني

مشابك ورقأوراقبوصلةشريط الصق

صواميل ، واحدة لكل مجموعة

مستلزمات لعبة تتبع ا دلة
)اختياري، راجع التحضير(

أدوات متنوعة الختبارها مع المغناطيسات

أشياء قديمة يمكن تاكيكها
)مثابر أجهزة صغيرة(

أدوات متنوعة للبناء  )أمثلةر خيط، ورق مفوا، أشياء 
معدنية مثل مشابك ورقية وعمالت معدنية ومغناطيسات 
ذات أحجام متنوعة، وع ّي، وخشب وصمغ وشريط 

الصق، وصناديق كرتونية(
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نظرة عامة الدرس 1
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: تعّلمنا في المحور السابق عن أصل األشياء. ما األمور التي أثارت دهشتكم أثناء التعلم؟

يفوم المعلم بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤاب قبل متابعة الدرس. تفديم االقتراحات الالزمة للتوسع 
في المناقشة.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم محوًرا جديًدا عن تكوين الروابط. تحدث إلى زميل مجاور. ما الطرق التي توصلنا إليها لتكوين 
روابط في الفصل؟

يفوم التالميذ بما يلير المشاركة مع الزمالء.

يفوم المعلم بما يلير مراقبة النفاشات واالستعداد لكتابة إجابات المجموعة على السبورة.

يقول المعلم ما يلي: لقد استمتعت باالستماع إلى أفكاركم. دعونا نشارك بعض هذه األفكار مًعا. سأكتبها على السبورة. ربما ما 
تسمعونه من أفكار سيساعدكم على التفكير في طرق أخرى لتعُرف كيفية تكوين الروابط.

يفوم المعلم بما يلير المشاركة السريعة حوب الا ل للح وب على العديد من اإلجابات. تذكير التالميذ بماهوم تكوين الروابط مثل توضيح 
أن الف ص التي نفرأها مستوحاة من واقع حياتنا، وأن العمل سوًيا يساعدنا على التواصل، كما أن الفراءة والرياضيات لهما صلة بالعالم 

الواقعي.

يفوم التالميذ بما يلير تذكر ماهوم كلمة "الروابط" ومشاركته.

2. يقول المعلم ما يلي: مع انتهاء العام الدراسي، سنتعرف في محورنا األخير الكثير من أنواع الروابط المختلفة. وعنوان فصلنا  
األول "الربط بين القوى." فكروا فيما تعرفونه عن القوى وما سنتعلمه  في هذا الفصل.

يفوم المعلم بما يلير كتابة العنوان على السبورة. إتاحة وقت للتاكير، ثم الطلب من التالميذ التحدث في مجموعات صغيرة وهم جالسون 
على مفاعدهم في الا ل، ثم مراقبة النفاشات وبدء كتابة أفكارهم على السبورة.

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
مالحظة الحركة في الا ل.  
تحديد عناصر الفوا التي أدت إلى الحركة.  
التعاون للوصوب إلى استنتاجات.  

الفوة  
الحركة  
جذب  
دفع  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
اللوازم الخاصة بلعبة البحث   

)اختياري، انظر تجهيزات المعلم 
للدرس(

كرة بأي حجم الستخدامها في   
العرض التوضيحي

الماردات ا ساسيةنواتج التعلّم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعمل

التعاونر
احترام آراء اآلخرين.  

يبدأ التالميذ في جمع ا شياء لمالحظة الحركة أثناء درس 
اليوم. اصطحب التالميذ إلى الخارج، إذا كان ذلك ممكًنا، 
واجعلهم يمارسون لعبة البحث عن ا شياء، وال تنس أن 

ت طحب معك اللوازم التي تشمل الكرات والمعدات الرياضية 
الستخدامها في االستكشاف. ال بد من توفير العناصر الالزمة 
التي يمكن تحريكها بسهولة في حاب ممارسة لعبة البحث عن 

ا شياء في الا ل.

تجهيزات المعلم للدرس
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يفوم التالميذ بما يلير المشاركة في مجموعات صغيرة.

يقول المعلم ما يلي: لقد بدا واضًحا إنصات بعضكم لبعض أثناء النقاشات. أشكركم على التواصل مًعا بأفكاركم. لقد تعلمنا 
مفهومين في الصف األول االبتدائي: القوة والحركة. ما الذي تتذكرونه عن هذين المفهومين؟

ملحوظة للمعلمر هذه فرصة لتفييم معرفة التالميذ السابفة بالفوة والحركة. حتى وإن لم يتناوب التالميذ موضوع الفوة والحركة في 
مناقشاتهم في المجموعات ال غيرة، فأضاها إلى قائمتك على السبورة لتحايزهم على الردود.

يفوم المعلم بما يلير بعد االنتهاء من سماع إجابات التالميذ، انظر حولك في الا ل وقم باإلشارة إلى جسم )جماد( يتحرك. قد يكون هذا 
الجسم ستائر تتحرك أو قلم رصاص يتحرك على المكتب.

يقول المعلم ما يلي: هل رأيتم ذلك؟ الحركة موجودة في كل مكان من حولنا. هل ألحدكم أن يوضح لبقية زمالئه ما أشرت إليه؟ 
أتساءل عن سبب حركة هذه األجسام.

يفوم المعلم بما يلير اختيار تلميذ للذهاب نحو الجسم الذي يتحرك، ومن ثم يفوم بوصاه للا ل.

يقول المعلم ما يلي: هل تستطيع أن تشرح لنا سبب هذه الحركة؟

يفوم المعلم بما يلير إرشاد التلميذ ليتمكن من شرح سبب الحركة، ثم طرح السؤاب على باقي التالميذ في الا ل لإلجابة، إذا لم يتمكن 
التلميذ من الشرح.

يفوم التالميذ بما يلير تحديد سبب الحركة.

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا أكثر من مرة عن السبب والنتيجة. إذا كان ______هو السبب، فما هي النتيجة؟

يفوم التالميذ بما يلير توضيح ماهوم السبب والنتيجة في إطار حركة الجسم المشار إليه في الا ل.

يقول المعلم ما يلي: ممتاز. إن الحركة هي النتيجة، والسبب هو ما أدى إلى الحركة. دعونا نلقي نظرة على مثال آخر للحركة.

يفوم المعلم بما يلير رسم مخطط أفكار للسبب والنتيجة على السبورة مشابه لما رآه التالميذ سابفًا في كتاب التلميذ.

كتابة كلمة "حركة" في مربع النتيجة. الطلب من التالميذ اإلشارة إلى جسم يتحرك في الا ل؛ ثم طرح سؤاب على التالميذ لشرح ما إذا 
كان هذا يمثل السبب أم النتيجة. توجيه التالميذ للحديث مع الزميل المجاور لتحديد سبب الحركة.

يفوم التالميذ بما يلير ذكر مثاب آخر على السبب والنتيجة لجسم آخر يتحرك في الا ل.

يفوم المعلم بما يلير إذا واجه التالميذ صعوبة في تحديد سبب الحركة، ففم بتكرار العملية با مثلة التي ذكرها التالميذ إلى أن يتمكن 
التالميذ من تحديد الحركة كنتيجة وُمسببات هذه الحركة.

3. يقول المعلم ما يلي: لقد قمنا بتسمية شكلين من أشكال الحركة التي رأيناها في الفصل وحاولنا معرفة سبب كل حركة. إننا 
نرى العالقة بين السبب والنتيجة ألشياء كثيرة حولنا. لقد درسنا عن القوة والحركة العام الماضي. عند تطبيق القوة على جسم 

ما، فإن القوة تجعل هذا الجسم يتحرك. دعونا نلقي نظرة على هذه الكرة.

يفوم المعلم بما يلير كتابة كلمة "قوة" في الجانب الخاص بالسبب في مخطط ا فكار على السبورة. إحضار كرة ووضعها في مكان يراه 
كل التالميذ والتأكد من أن الكرة في مكان لن تتحرك فيه. مالحظة الكرة ب مت لنحو دقيفة قبل المتابعة.

يقول المعلم ما يلي: عجًبا، إنها ساكنة ال تتحرك! ُترى ما سبب ذلك؟

يفوم التالميذ بما يلير اإلجابة مع ذكر سبب سكون الكرة.

يقول المعلم ما يلي: ثمة شئ ضروري إلحداث الحركة وكما يوضح مخططنا فإن هذا الشئ هو القوة. واآلن. أحتاج إلى تالميذ 
متطوعين لشرح أن القوة هي المسببة لحركة الكرة بطريقة مبسطة.

يفوم المعلم بما يلير اختيار تلميذين أو ثالثة لتطبيق الفوة على الكرة حتى تتحرك. بعد انتهاء  كل تلميذ متطوع وآخر، أعد الكرة مرة 
أخرا إلى مكان سكونها.

يفوم التالميذ بما يلير توضيح تأثير الفوة في الكرة.

النتيجة السبب
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يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم. لقد ذكرتم أمثلة مختلفة على القوة كما وضحتم تأثير القوة في حركة الجسم. أرجو منكم أن 
تعملوا مًعا في مجموعات صغيرة لشرح المقصود بالقوة وعالقتها بالحركة.

يفوم التالميذ بما يلير شرح المف ود بالفوة بعضهم لبعض في مجموعات صغيرة.

يفوم المعلم بما يلير مالحظة المجموعات وسماع أمثلتهم التي يذكرونها وطريفة توضيحهم لماهوم الفوة في ا مثلة. طرح سؤاب لكل 
مجموعة على حدة عما إذا كانوا يودون مشاركة أفكارهم مع الا ل. ؛ ثم تجميع التالميذ معًا مرة أخرا بعد أن يأخذ كل تلميذ فرصته في 

مناقشة ماهوم الفوة. سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر التعاون.

يقول المعلم ما يلي: لقد استمعت إلى بعض أساليب الشرح والمحادثات الرائعة. وقد أعجبني أسلوبكم في سماع بعضكم أفكار 
بعض. وقد طلبت من إحدى المجموعات أن يشاركونا بتوضيح فكرتهم عن القوة وعالقتها بالحركة. أرجو أن تسمعوا لنرى هل 

تتفقون معهم.

يفوم التالميذ بما يلير االستماع ومفارنة ما سمعوه بتعريااتهم للفوة.

يفوم المعلم بما يلير كتابة تعريف التالميذ على السبورة أثناء شرحهم لباقي الا ل، ومعرفة ما إذا كان بعض التالميذ من مجموعات 
أخرا مواففين أو غير مواففين على ما ُيفاب. إدارة أي مناقشة تالية ومحاولة الوصوب إلى أفضل تعريف قدر اإلمكان.

4. يقول المعلم ما يلي: وبعبارة أخرى، نستنتج أن القوة وسبب الحركة هما نفس الشيء، وهذا منطقي جًدا. ولقد شاهدنا بعض 
األمثلة على القوة والحركة هنا في الفصل وحان وقت البحث عن األشياء. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "القوة والحركة." 

اقرأوا التعليمات عند الوصول إلى الصفحة. إذا كان أحدكم يحتاج إلى مساعدة في القراءة، فليطلبها من زميله المجاور.

يفوم التالميذ بما يلير االنتفاب إلى ال احة وقراءة اإلرشادات. مساعدة بعضهم على الفراءة، إذا اقتضى ا مر.

يفوم المعلم بما يلير توضيح مكان البحث عن ا شياء للتالميذ واللوازم التي سيحتاجون إلى أخذها معهم. وحتى يتمكن التالميذ من 
مشاهدة العديد من ا مثلة، قد تود اصطحابهم إلى الخارج حيث يمارس التالميذ اآلخرون الرياضة أو حيث توجد معدات أخرا. قم 

بالتحضير وفًفا للتعليمات التاليةر

1. إخبار التالميذ بأنهم سيكملون العمود الخاص بالفوة والحركة في هذا الوقت.
2. يجب أن يتاق كل ثنائي من التالميذ على تعرياهما للفوة. إذا لم يتافا، فابحث عن تلميذين آخرين للمناقشة والتوصل إلى نتيجة مًعا.

3. مراجعة التوقعات السلوكية.
4. إخبار التالميذ بالوقت المتاح إلنجاز المهمة )نحو 10 دقائق(.

يفوم التالميذ بما يلير إكماب تجميع ا شياء وتسجيل المالحظات ثم العودة إلى الا ل للنفاش.

5. يقول المعلم ما يلي: لقد وجدتم بعض األمثلة عن القوة والحركة. هل كانت هناك أي أمثلة لم تتفقوا عليها عن القوة 
المسببة للحركة؟

يفوم المعلم بما يلير إدارة مناقشة عن أي تناقضات حدثت بين التالميذ في ماهوم الفوة. إذا كان هناك صعوبة في تاسير شيء، مثل 
سفوط إحدا الكرات، فاطلب من التالميذ تحديده لطرحه للنفاش بتوسع، وذلك بعد أن يفوموا بتطبيق عدة تجارب.

يفوم التالميذ بما يلير المشاركة في النفاشات ال عبة وباقي ا سئلة عن نشاط البحث عن ا شياء.

يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت بعضكم يقول إن القوى تنشأ من تلقاء نفسها. ]اذكر مثالين، مثل:  "لقد دفعت الكرة بيدي" أو 
"أستطيع جذب العربة لتتحرك."[ لقد قمتم بتعريف كلمة قوة في الصف األول االبتدائي باستخدام كلمتي الدفع والجذب. 
انظروا إلى قائمة القوى. هل تستطيعون استخدام كلمات الدفع والجذب في كل هذه األمثلة على القوى؟ تحدثوا إلى زميل 

مجاور لتحديد ذلك.

يفوم التالميذ بما يلير تحليل كل قوة في المخطط.

يفوم المعلم بما يلير مساعدة التالميذ عند الحاجة بالتوضيح بحركات ا يدي ما هو الدفع أو الجذب. مناقشة أمثلة محددة مع الا ل كله 
إذا اقتضى ا مر.

يقول المعلم ما يلي: هناك عمود في وسط مخططكم. عودوا مرة أخرى واكتبوا كلمتي دفع أو جذب لكل نوع من أنواع القوة 
الموجودة في القائمة. إن الدفع أو الجذب هما كلمتان سنستخدمهما لوصف القوة. إذا كان أحدكم غير متأكد من اإلجابة، 

فليترك المكان فارًغا وسنرى ما إذا كان بإمكاننا اإلجابة عن هذه األسئلة خالل األيام القليلة القادمة كلما زادت معرفتنا.

يفوم المعلم بما يلير التوضيح بذكر مثاب أو مثالين إذا اقتضى ا مر.

يفوم التالميذ بما يلير إكماب المخطط بمساعدة الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل، واآلن لننتقل إلى السؤال األول في أسفل الصفحة. لقد كتبنا تعريًفا قبل أن نمارس نشاط 
البحث عن األشياء، ولكن أعتقد أننا اآلن يمكننا إعادة كتابته بشكل أفضل. خصصوا وقًتا للتفكير بهدوء، ثم اكتبوا تعريفكم عن 

التعاون

القوة )السبب(الدفع / الجذبالحركة

131 الصف الثالث االبتدائي

الفصل األول الربط بين القوى

أوجد مع زميلك أمثلة على القوة والحركة في المدرسة؛ واكتبها في المخطط، ثم حّدد أيهما دفع وأيهما جذب.

القوة والحركة

الدرس

1

1. اكتب تعريًفا لكلمة القوة.

2. سّجل تعريف الفصل لكلمة القوة. 

3. قارن بين التعريفات. هل يتضمن تعريفك كل المعلومات المطلوبة؟ أضف بعض التعديالت إلى تعريفك أو راجعه إذا لزم األمر. 
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القوة. ثم استعينوا بما ناقشناه حتى يساعدكم في كتابة التعريف.

يفوم المعلم بما يلير تفديم المساعدة - أثناء عمل التالميذ- ممن قد يواجهون صعوبة في الكتابة أو في ابتكار أفكار خاصة بهم. تفديم 
مالحظة للتالميذ الذين كتبوا تعريًاا واضًحا على ضرورة استخدام كلمتي دفع وجذب في التعريف.

يقول المعلم ما يلي: لقد رأيت بعض اإلجابات الرائعة في التعريفات التي قمتم بكتابتها. واآلن دعونا نستعين بأفكار التعلم التي 
جمعناها لنكتب تعريًفا واضًحا للقوة. لقد اطلعت على تعريفاتكم وأنتم تعملون مًعا، وأعتقد أنه يمكننا الوصول إلى تعريف 

واحد شامل.

يفوم المعلم بما يلير كتابة التعريف التالي على السبورة ليكتبه التالميذ. إن الفوة هي عملية دفع أو جذب جسم مما يتسبب في حركته.

يقول المعلم ما يلي: هل توافقون على هذا التعريف؟ لماذا وِلَم ال؟

يفوم المعلم بما يلير إتاحة فرصة للنفاش قبل توجيه التالميذ بكتابة التعريف في كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: عند االنتهاء من كتابة التعريف، قوموا باإلجابة عن السؤال األخير. فكروا جيًدا. نحتاج إلى اإللمام بمعنى 
كلمة قوة؛ طالما أن عنوان هذا الفصل هو "الربط بين القوى."

يفوم التالميذ بما يلير مفارنة التعرياين واإلجابة عن ذلك كتابًة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد قمنا اليوم بتجربة واكتشاف العالقة بين القوة والحركة. ما األمر الجديد الذي تعلمتموه اليوم ويصلح 
ألن ُيبنى على ما تعلمتموه في الصف األول االبتدائي؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: سنتعلم في الدروس القادمة عن مشروع "شارك" فيما يخص "الربط بين القوى." ليطلق كل منكم لخياله 
ا في مشكلة محددة تخص القوة والحركة. سنتعلم المزيد عن المشروع خالل األيام  العنان للوصول إلى حل يساعد فالًحا مصرّيً

القليلة القادمة. واآلن، ينتابني الفضول للتعرف أكثر على العالقة بين القوة والحركة. كلما زادت قوة دفع شيء ، تحرك أكثر. 
ليلتفت كل منكم إلى الزميل المجاور ويشارك ما يجول في خاطره عن القوة والحركة.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا سئلة.
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نظرة عامة الدرس 2
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في درسنا السابق، اكتشفنا القوة والحركة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تتذكرون الكلمتين اللتين استخدمناهما 
لوصف القوى التي الحظناها؟

يفوم التالميذ بما يلير رفع ا يدي لإلشارة إلى التذكر.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى زميل مجاور واهمسوا باإلجابة.

يفوم المعلم بما يلير انتظار إجابات التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: اآلن دعونا نقولها مًعا. ما الكلمتان اللتان استخدمناهما لوصف القوى التي الحظناها؟

يفوم التالميذ بما يلير اإلجابة شاهًيا "الدفع والجذب."

2. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. اليوم سوف نتعلم المزيد عن قوى الدفع والجذب من خالل النظر والمالحظة. لنبدأ اليوم 
بالتجربة. ستسجلون مالحظاتكم في كتاب التلميذ. انتقلوا إلى الصفحة التالية بعنوان "تسجيل مالحظاتي." اقرأوا اإلرشادات 

بينما أقوم بإعداد اللوازم لكم.

يفوم التالميذ بما يلير االنتفاب إلى ال احة ال حيحة وقراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ تجربتنا، في رأيكم، ما المقصود بعبارة "تسجيل مالحظة ما؟" تحدثوا إلى زميل مجاور قبل 
المناقشة كمجموعة.

يفوم التالميذ بما يلير شرح ماهوم تسجيل مالحظة بعضهم لبعض.

يفوم المعلم بما يلير اختيار التالميذ لشرح توقعاتهم عن المف ود بتسجيل المالحظات. قم باستخدام الوصف التا يلي والكتابة 
باستخدام العبارات بداًل من الجمل. غالًبا ما توجد الرسومات التخطيطية أيًضا في مدونات العلماء.

3. يقول المعلم ما يلي: في تجربتنا األولى، سنواصل استكشافنا عن القوة والحركة. ، ولكن هذه المرة سوف نستخدم كرات البلّي. 
سوف نستكشف كيف يمكننا استخدام القوة لبدء أو إيقاف أو تغيير اتجاه جسم ما. لمساعدتنا على الفهم، دعونا نالحظ كيف 

يمكن للقوى أن تؤثر في كرة القدم.

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
مالحظة قدرة قوة التماس على بدء أو إيفاف أو   

تغيير اتجاه حركة الجسم.
قراءة النص قراءة عابرة لتحديد الكلمات غير   

المألوفة.
ف الكلمات    االستعانة بالسياق للمساعدة في تعّرُ

غير المألوفة.

الفوة  
الحركة  
الفراءة العابرة  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
كرة بلّي واحدة لكل تلميذ  
شااطات لكل تلميذ )قابلة للثني   

إن وجدت(
كرات تنس الطاولة )أو غيرها   

من ا جسام خاياة الوزن(، كرة 
واحدة لكل مجوعة صغيرة

كرة قدم للعرض التوضيحي  
ورق مخططات أو ورق أبيض   

لكل مجموعة

الماردات ا ساسيةنواتج التعلّم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التاكير الناقدر
توضيح طرق التاكير.   تنظيم التالميذ في مجموعات صغيرة تتكون من أربعة أو ستة 

تالميذ؛ مما يمكنك من االنتفاب بسهولة بين التالميذ أثناء 
الدرس.

تجهيزات المعلم للدرس

الفصل األول الربط بين القوى

الصف الثالث االبتدائي132

اآلن أتساءل 

سجل المالحظات عن قدرة قوة التماس على بدء أو إيقاف أو تغيير اتجاه حركة الجسم؛ ثم ارسم صوًرا لمساعدتك على التذكر.

تسجيل مالحظاتي

استنتاجي هو 

الدرس

2
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يفوم المعلم بما يلير تفديم كرة قدم واختيار أحد التالميذ لمساعدته في توضيح كياية بدء حركة كرة الفدم، ثم يسأب تلميًذا آخر عن كياية 
إيفاف حركة الكرة. ال ُتوضح تغيير االتجاه،  ن التالميذ سيكشتاون ذلك قم بتحديد الفوا والضغط على الكرة. بعد الشرح، قم بنمذجة 

كتابة تسجيل المالحظات على السبورة مع توجيه التلميذ، ثم وزع البلّي حتى يبدأ التالميذ بالتجربة.

يقول المعلم ما يلي: لديكم 10 دقائق للعمل ومالحظة كرات البلّي. استكشفوا بأنفسكم أواًل، ثم اعملوا مع زمالئكم لتروا تأثير 
ذلك في الكرتان البلّي. ال بد أن تتذكروا أن هدفكم هو استكشاف كيفية استخدام القوة لبدء أو إيقاف أو تغيير اتجاه جسم ما.

يفوم التالميذ بما يلير استكشاف وتسجيل المالحظات.

يفوم المعلم بما يلير مالحظة تااعل التالميذ واكتشافاتهم. بتسجيل المالحظات أو رسم ما يالحظونه، و إذا لزم ا مر، فامنح المزيد من 
الوقت في في العشر دقائق ا خيرة للتالميذ لتسجيل المالحظات.

يقول المعلم ما يلي: يعجبني حماسكم، ما الذي الحظتموه في استكشافكم؟

يفوم التالميذ بما يلير وصف التجارب وتمثيلها إذا تطلب ا مر.

يفوم المعلم بما يلير تسجيل االستنتاجات على السبورة. ثم اختيار اثنين من التالميذ لجمع الكرات البلّي. واثنين إلعطاء كل تلميذ شااطة، 
واثنين آخرين لتوزيع كرة تنس طاولة على كل مجموعة صغيرة.

4. يقول المعلم ما يلي: دعونا نجري تجرًبة أخرى اليوم. كل منكم لديه شفاطة، ولكل مجموعة كرة تنس طاولة. برأيكم، كيف 
يمكننا استخدام هذه األشياء مًعا الستكشاف القوة والحركة؟

يفوم التالميذ بما يلير التنبؤ بطرق استخدام هذه ا شياء من أجل التجربة.

يقول المعلم ما يلي: نعم. كرة تنس الطاولة خفيفة جًدا؛ لذلك ستنفخون بالشفاطة لتحريك الكرة بين أعضاء مجموعتكم. ما 
هي القوة التي ستستخدمونها؟

يفوم التالميذ بما يلير تحديد الهواء كفوة.

يقول المعلم ما يلي: نعم ستقومون بالنفخ في الشفاطة. واعلموا أنه يمكن تغيير مقدار قوة حركة الكرة بناء على شدة النفخ. 
فكروا في مقدار القوة المطلوب لتحريك الكرة ببطء، أو لتحريكها بسرعة أو لتحريكها في نفس االتجاه. ما زلتم تسعون 

لتحقيق نفس األهداف: استكشاف كيفية استخدام القوة لبدء تحريك اتجاه جسم ما، أو إيقافه، أو تغيير اتجاهه. هل لديكم أي 
أسئلة؟

يفوم المعلم بما يلير الرد على أي أسئلة. وإخبارهم بأن نشاط االستكشاف يستغرق من ثالث إلى أربع دقائق، ثم مراقبة تفدم التالميذ 
وتذكيرهم بأن يوقاوا حركة الكرة باستخدام الفوة أيًضا. وفي النهاية وقت للتالميذ لتدوين المالحظات بعد االنتهاء من االستكشاف.

يفوم التالميذ بما يلير العمل في مجموعات الستكشاف تأثير الفوة.

يقول المعلم ما يلي: ما الذي أدهشكم في هذه التجربة؟

يفوم التالميذ بما يلير وصف التجارب وتمثيلها عند الحاجة.

يفوم المعلم بما يلير تسجيل االستنتاجات على السبورة.

يقول المعلم ما يلي: لقد الحظنا خالل التجربتين كيف أن القوة تعمل على بدء توجيه حركة الجسم، أو إيقافه، أو تغيير 
اتجاهه. اكتبوا االستنتاجات في نهاية الصفحة. ستكتبون العبارة األولى عن شيء واحد تعلمتموه في هذه التجارب. أما العبارة 

التالية فهي عن شيء ما تراودكم تساؤالت عنه. دعونا نخصص وقًتا لالنتهاء من ذلك بشكل منفرد.

يفوم التالميذ بما يلير التاكير والرد بالكتابة. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر التاكير الناقد(.

يفوم المعلم بما يلير مراقبة التالميذ وجمع اللوازم.

5. يقول المعلم ما يلي: ما زلنا نركز على القوة والحركة حتى اآلن. دعونا ننتقل إلى الصفحة التالية "رحلة إلى المزرعة" 
لنكتشف مًعا ما يفعله رشاد وزينة. اقرأوا اإلرشادات وانتظروا التعليمات األخرى قبل بدء القراءة.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة اإلرشادات من كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: سنقوم بقراءة القصة قراءة عابرة لتحديد الكلمات غير المألوفة قبل بدء القراءة الفعلية. ما المقصود 
بالقراءة العابرة؟

يفوم المعلم بما يلير قبوب إجابات التالميذ وتمثيل طريفة الفراءة العابرة على جزء من النص لتحديد الكلمات غير مألوفة. واستخدام 
اإلصبع لتتبع النص بسرعة والتوقف عند الكلمات التي قد تكون غير المألوفة للتالميذ.

التاكير الناقد
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تصفح القصة الستخراج الكلمات الجديدة، ثم ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها. اقرأ القصة عندما 
يقول معلمك.

رحلة إلى المزرعة

في يوم حار وبينما كان رشاد وزينة يلعبان الكرة أمام المنزل، وكانت الطيور تغّرد، مّر فالح بعربته التي يسحبها حمار لونه مزيج بين 
الرمادي والبني؛ الحظ رشاد وزينة أن العربة تحمل أقفاًصا من الدجاج والحمام إلى السوق.

قالت زينة وهي ترمي الكرة لرشاد: "يذكرني الفالح بما نتعلمه في الفصل؛ أتشوق لزيارة مزرعة ألرى ما يحدث فيها."

مختلفة  أنواع  توجد  أنه  "أعلم  وقال:  لزينة  الكرة  ورمى  رشاد  ابتسم 
من المزارع. هناك مزارع لتربية الماشية، وبعضها لزراعة المحاصيل، 
هناك  أن  سمعت  إنني  حتى  األمرين.  كال  فيه  يحدث  اآلخر  وبعضها 
مزرعة جديدة تزرع فيها النباتات في الماء بداًل من األرض الزراعية. 
إنهم  المزرعة.  في  الفالحين  ببعض  إننا سنلتقي  محمود  األستاذ  قال 
يعملون بجد لزراعة المحاصيل وجنيها. لذا فهم يجيدون تسميد التربة؛ 
كما أنهم يروون األرض حتى تتمكن النباتات من الحصول على المياه، 
وبعض الفالحين يهتمون برعاية الحيوانات ومعرفة  الطعام المناسب لها 

وكيفية الحفاظ عليها بصحة جيدة."

أخذت زينة تفكر واضعة إصبعها على خدها ثم قالت:"هناك الكثير من 
األعمال في المزرعة، يستخدم الفالحون الكثير من المعدات إلنجازها. 
أعرف أن البعض يستخدم المناجل لجني المحاصيل، وبعضهم يستخدم 
آخرون  يستخدم  بينما  األبقار،  أو  الثيران  تجرها  التي  المحاريث 

الجرارات الكبيرة."

قال رشاد: "سيكون من الممتع زيارة مزرعة، ولكن اآلن، هيا نواصل اللعب وارمي الكرة إلّي يا زينة."
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يقول المعلم ما يلي: حان دوركم اآلن. ليلقي كل تلميذ منكم نظرة سريعة على النص لتحديد الكلمات غير المألوفة، وضعوا 
دائرة حول هذه الكلمات غير المألوفة لنبدأ بمناقشتها خالل دقيقتين.

ملحوظة للمعلمر إذا واجه أحد التالميذ صعوبة في قراءة النص بشكل عابر، ففم بالتمثيل له بشكل فردي بتوجيه إصبعك على النص 
المكتوب إلى أن تجد كلمة قد تكون غريبة على التلميذ. توقف عندها اسأب التلميذ عما إذا كانت هذه الكلمة غريبة عليه. وإذا كانت كلمة 

غريبة، فاطلب منه أن يضع دائرة حولها ثم يتابع بناس الطريفة. قم بالتمثيل باستخدام كلمة أو كلمتين، ثم يتبع التلميذ ناس الطريفة في 
باقي النص.

يفوم المعلم بما يلير مالحظة التالميذ وإرشادهم عند الحاجة، ثم تجميعهم مرة أخرا بعد بضع دقائق لمناقشة الكلمات غير المألوفة، 
وكتابة الكلمات على السبورة، ومن ثم توضيح طريفة نطفها ولكن دون وضع تعرياات لها.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان وقت قراءة القصة. بإمكانكم القراءة بهدوء مع الزميل المجاور. عند الوصول إلى كلمة حولها 
دائرة أثناء القراءة، فلتفكروا فيما يدور حولها من أحداث القصة ثم تحدثوا مع الزميل المجاور في تخمينكم عن معنى هذه 

الكلمة. إذا لم تكن هناك معلومات كافية، فتحدثوا عن الموضوع المتعلق بهذه الكلمة.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة الف ة مع الزميل المجاور.

يفوم المعلم بما يلير عند انتهاء التالميذ من الفراءة، قم بتسهيل مناقشة عن الكلمات غير المألوفة. اطلب من التالميذ مشاركة تخميناتهم 
عن معنى الكلمة، باإلشارة إلى السياق في الف ة. وإذا لم يتمكن التالميذ من تعريف الكلمة، فاطلب منهم تحديد الفرائن حوب الكلمة مثل 

الري يساعد في الح وب على الماء لزراعة النباتات.

يفوم التالميذ بما يلير مناقشة الكلمات غير المألوفة والرجوع إلى السياق في الف ة.

يفوم المعلم بما يلير قراءة الف ة مرة أخرا بعد أن ينتهي التالميذ من مراجعة كل كلمة، سواء كل تلميذ مع زميله أو الفراءة ب وت عاٍب 
للا ل كله. بعد قراءة النص مرة ثانية، قم بطرح مناقشة عن محتوا الف ة. يمكن أن تتضمن ا سئلةر

ما مكان ووقت الف ة؟  
هل زار رشاد أو زينة مزرعة من قبل؟  
ما الذي يتوقع أن يراه رشاد وزينة في المزرعة؟  
ما الذي تودون مشاهدته في المزرعة؟  

ملحوظة للمعلمر إذا كانت للتالميذ تجارب سابفة مع المزرعة، فاطلب منهم مشاركتها. ما الذي يود التالميذ أن يراه رشاد وزينة في 
المزرعة؟

يفوم التالميذ بما يلير مناقشة ما قرأوه وطرح أسئلة.

6. يقول المعلم ما يلي: تذكرني هذه القصة بشيء. هل تتذكرون ما قلته بشأن مشروع "شارك"؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: نعم. سيعتمد مشروع "شارك" على تصور واقتراح حل لمساعدة الفالح المصري. نظًرا ألننا نتعلم عن القوة 
والحركة، فسنوظف هذه المفاهيم لمساعدة الفالح. سنعمل في مجموعات لتصميم أفكارنا، وصياغتها، واختبارها. وقبل أن نفكر 
فيما سنفعله، نحتاج أن نعرف المزيد عن وظيفة الفالح. ما األسئلة التي تودون طرحها على الفالح؟ تحدثوا مًعا وأنتم جالسون 

على مقاعدكم. ستكون مع كل مجموعة ورقة لتسجيل أسئلتهم للفالح.

يفوم المعلم بما يلير توزيع ورقة مخططات أو ورقة فارغة على كل مجموعة لتسجل كل مجموعة أسئلتها. خ ص نحو خمس دقائق للتالميذ 
لتسجيل ا سئلة.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا سئلة وتسجيلها.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 7. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: ليقرأ تلميًذا من كل مجموعة سؤااًل واحًدا من أسئلة فريقه. ولنفكر في السؤال المشترك الذي يود طرحه 
معظم التالميذ. سيستغرق األمر دقيقتين الختيار ممثل عن كل مجموعة ثم مشاركة األسئلة.

يفوم التالميذ بما يلير اختيار ممثل المجموعة وقراءة سؤاب.

يفوم المعلم بما يلير تذكير التالميذ بأنهم لن يناقشوا ا سئلة المطروحة، ولكن سيستمعون إلى زمالئهم وهم يفرأون سؤااًل خاًصا بكل 
المجموعة. بعد مشاركة كل المجموعات، يجمع المعلم الورق لتعليفه على جدار الا ل.

يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم في اختيار األسئلة التي ال بد من التفكير فيها. سنتعرف المزيد عن الفالحين وطبيعة عملهم 
في الدروس القادمة، ثم علينا أن نفكر في كيفية مساعدة الفالح عن طريق مشروعنا "شارك." من فضلكم، ليلتفت كل منكم إلى 

مجموعته ويشكر زمالَءه في المجموعة على مساعدته اليوم.
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نظرة عامة الدرس 3

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا عن القوة والحركة وعن المزرعة التي زارها رشاد وزينة في رحلتهما. لنربط اليوم هاتين 
الفكرتين مًعا. لنراجع ما تعلمناه عن القوى وتأثيرها في األجسام. أخبروا الزميل المجاور بتأثير واحد للقوة في الجسم.

يفوم التالميذ بما يلير مراجعة ما تعلموه.

يفوم المعلم بما يلير إدارة مناقشة عن تأثير الفوة في الجسم. تفوم الفوة ببدء الحركة، أو إيفافها، أو تغيير اتجاهها.

2. يقول المعلم ما يلي: إن رشاد وزينة متحمسان جًدا لزيارة المزرعة. أتساءل عن أنواع القوى والحركة التي سيرونها في 
المزرعة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "الحركة في المزرعة." واقرأوا التعليمات ثم اشتركوا في العمل مع زميل مجاور.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة الف ة مع زميل.

يفوم المعلم بما يلير إدارة مناقشة حوب الف ة. يمكن أن تتضمن ا سئلةر
ما أوب مكان سيزوره رشاد وزينة في المزرعة؟  
ما ا مور المثيرة التي سيرونها هناك؟  
هل بإمكانكم وصف حركة البذور؟  
لماذا تعتفد أن الاالح يحتاج إلى نثر البذور في كل مكان في التربة الزراعية بعيًدا أو قريًبا؟  
كيف يوظف الاالح سرعة الثيران لتساعده في عمله؟  

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة أفكاركم. تنتهي هذه القصة بسؤال ال إجابة له. أتساءل عن إمكانية االستعانة 
بالمناقشة لكتابة الجزء التالي من القصة. تابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل في الصفحة التالية.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: فكروا في حركة الثيران والبذور. ؛ ثم اكتبوا الجزء الثاني من القصة في األسفل.

المواد المستخدمة

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
تحليل البيانات للتعرف على ا نماط.  
استخدام ا نماط في البيانات للتنبؤ بحركة   

الجسم الفادمة.

قطعة خيط طولها 60 سم لكل مجموعة، وقطعة خيط واحدة 
)إجمالية( بطوب 120 سم، أو قد يفوم التالميذ بأناسهم بفص 
الخيط الستخدام مهارات الرياضيات. ربط الحلفة أو ال امولة 
بطرف الخيط ثم تعليق قطعة الخيط التي يبلغ طولها 120 سم 
لتتحرك بحرية. ستحتاج إلى سحب الحلفة أو ال امولة إلى 

الخلف بزاوية 90 درجة قبل تركها.

البندوب  
التنبؤ  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
خيط  
حلفة أو صامولة واحدة لكل   

مجموعة.
مسطرة واحدة لكل مجموعة  
شريط الصق  
مفص  
ساعة إيفاف )اختيارية(  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

الماردات ا ساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التاكير الناقدر
توضيح طرق التاكير.  

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةر
اإلدارة والتنظيم الااعالن للمهام.  

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات
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الصف الثالث االبتدائي134

اقرأ القصة؛ ثم اكتب الجزء التالي منها. تأكد من تضمين الحوار الذي دار بين رشاد وزينة.

الحركة في المزرعة

بمجرد وصول رشاد إلى المزرعة  ورؤيته لها أدرك أنه سيقضي يوًما مثير لالهتمام بها. التقى بهم الفالح عند البوابة وقال إنهم سيزورون حقول القطن أواًل.

اقتربت قطة سوداء صغيرة واقتربت من ساقي زينة، وقال لها رشاد: "أتشوق إلى رؤية كل أنواع الحيوانات األخرى في المزرعة. لدينا قطط في المنزل، 
لكنني لم أر من قبل أي شيء أكبر من الماعز عن قرب." قالت زينة إنها كانت متحمسة للنظر داخل صوامع الغالل.

على الرغم من قصر الطريق إلى الحقل، حدث الكثير من المواقف،  فمثال. لم يستطع رشاد عد الماعز التي رآها في حظيرة صغيرة بجوار حظيرة أخرى 
كبيرة. كان ال يزال يعد عندما قال الفالح: "انظروا يا أطفال، هذه هي الطريقة التي نزرع بها البذور في حقلنا."

لم يشعر رشاد أنه في حقل حيث إنه لم ير أي نباتات فتعجب كيف يمكن أن يكون هذا حقل قطن؟ إلى أن رأى اثنين من الثيران الكبيرة يقتربان ويجران 
خلفهما شيًئا ما.

ثم أضاف الفالح: "تسحب هذه المجموعة من الثيران اآللة التي تنثر البذور. أمعنوا النظر إلى اآللة التي تسحبها. هل ترون تلك الرافعة؟ إنها تنثر بذور 
القطن."

شاهد رشاد البذور تتناثر على شكل قّوس بمحاذاة صفوف التربة. لقد كانت أحياًنا تبدو كالنافورة، كانت البذور تتطاير بعيًدا، وفي أحيان أخرى تسقط 
بالقرب من اآللة. حينها تساءل: لماذا يغير الرجل الذي يقود الثيران سرعة سيرها؟

قالت زينة: "هذا مثير لالهتمام للغاية يا رشاد."

سأل العم محمود: "هل تالحظون أن البذور أحياًنا تطير بعيًدا وأحياًنا تسقط بالقرب من اآللة؟ ما سبب ذلك في رأيكم؟" رفع رشاد يده لإلجابة.

الدرس
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ملحوظة للمعلمر يجب أال يفلق التالميذ من فكرة كتابة الجزء الثاني من الف ة،  حيث أنهم تدربوا عليه خالب المحور الثالث. غير أنه، قد 
ترا ضرورة توفير دعم إضافي في صورة طرح نفاش مع الا ل كله أو مع مجموعة صغيرة لتحديد العناصر التي يجب تضمينها في 

الف ة مثلر )الشخ يات، والوقت والمكان، والحدث، وغير ذلك.(

يفوم التالميذ بما يلير استخدام وقت التاكير لتخيل إجابة رشاد ثم كتابة ما سيحدث بعد ذلك في الف ة.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم شاركوا قصتكم مع زميل مجاور. قارنوا األفكار، هل أفكاركم متشابهة؟ وضحوا للزميل المجاور 
سبب كتابتكم لهذه التوقعات عن األحداث التالية في القصة.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة الف ص ومناقشة أوجه التشابه واالختالف.

3. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. لديكم الكثير من األفكار اإلبداعية. يجب أن يكون الفالح قادًرا على توقع حركة 
البذور لضمان انتشارها في جميع أنحاء المزرعة. لنتعرف المزيد عن كيفية توقع الفالح لحركة البذور. سنقوم باستكشاف أنواع 

الحركات المختلفة. وسنبحث عن النمط الذي يساعدنا على التوقع.

يفوم المعلم بما يلير عرض البندوب الم نوع من الخيط المربوط في صامولة.

يقول المعلم ما يلي: هذا بندول. ، وهو جسم معلق بطرف خيط يتحرك ذهاًبا وإياًبا. شاهدوا البندول وهو يتأرجح. ِبَم ُيذكركم؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

ملحوظة للمعلمر ينبغي قبوب كل اإلجابات. إذا واجه التالميذ صعوبة في تحديد مثاب من الحياة الواقعية يشبه حركة البندوب، فاطلب منهم 
الخروج للعب في الملعب. ليكتشاوا أن حركة ا رجوحة مشابهة لحركة البندوب.

يفوم المعلم بما يلير التوقف بين كل سؤاب وما يليه للسماح للتالميذ بمشاركة ا فكار مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: أود طرح أسئلة قليلة للتفكير فيها عن البندول. فكروا في كل سؤال أواًل ثم شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور.
في رأيكم كم مرة سيتأرجح البندوب ذهاًبا وإياًبا خالب 15 ثانية؟  
ما رأيكم في ذلك، هل نجعل البندوب يتأرجح بشكل أسرع أم أبطأ؟  
كيف يمكننا الفيام بذلك؟  

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكار مع الزمالء.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "حركة البندول." سنقرأ جميع الخطوات مًعا، ثم سنجمع المواد ونبدأ في 
جمع البيانات.

يفوم المعلم بما يلير اختيار تالميذ لفراءة التعليمات، ثم مناقشة ا سئلة التي ُتطرح. وتفسيم التالميذ إلى مجموعات تتكون من ثالثة تالميذ 
ومساعدة المجموعات في تحضير المواد الالزمة. مراجعة توقعات السلوك عند الحاجة. قبل جمع البيانات، اسمح للتالميذ بتجربة تحريك 
البندوب لمعرفة ما يحتاجونه لوضع معيار واحد الختبار البندوب. ال يعرف التالميذ متطلبات إجراء "االختبار المحايد" في العلوم، ولكن 

يمكنهم تحديد أسئلة مثلر
هل نحتاج دائًما إلى بدء تحريك ال امولة بناس االرتااع؟ )بالطبع، يجب أن يسحب التالميذ ال امولة إلى الخلف 90 درجة   

بموازاة ا رضية(.
ما عدد حركات دورة ا رجوحة الواحدة؟ )تأرجح كامل لألمام والخلف(  

يفوم التالميذ بما يلير تنايذ خطوات االستكشاف. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر المشاركة(.

ملحوظة للمعلمر يجب أن تدير المجموعة وقتها وتحافظ عليه باستخدام ساعة إيفاف، أو أن يفوم التالميذ بإطالق البندوب في ناس الوقت 
على أن يستخدموا ساعة إيفاف واحدة أو يبدأوا العد ب مت خالب 15 ثانية وبعد مرور 15 ثانية قل انتهى الوقت.

يفوم المعلم بما يلير يتجوب المعلم في أرجاء الا ل ويشجع التالميذ على تسجيل البيانات عند الحاجة.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع باستخدام المهارة الحياتية: المشاركة، وذلك من خالل العمل مًعا لجمع البيانات. 
هيا بنا نلقي نظرة على البيانات. هل رأيتم أي أنماط؟ تحدثوا مع مجموعتكم حول ما تالحظونه.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة المالحظات مع المجموعة.

يفوم المعلم بما يلير ابدأ بالتجارب التي يبلغ فيها طوب البندوب 60 سم، ثم اطلب من مجموعات قليلة مشاركة بياناتها. بعد ذلك، اطلب من 
المجموعات ا خرا تأكيد ما إذا كانت مالحظاتهم قريبة من المالحظات ا خرا أم ال. نظرًيا، سنتوصل من خالب هذه المناقشة إلى أن 

سرعات التأرجح التي الحظتها كل مجموعة عند استخدام طوب محدد كانت متشابهة في كل الا ل. إذا أظهرت البيانات اختالفات كبيرة، 
ففم بمناقشة أسباب ذلك. )قد يكون السبب هو اختالف في العملية - االرتااع الذي سيحدث عنده اإلطالق أو ما يسمى بدورة واحدة(.

يقول المعلم ما يلي: في المجمل هل كانت حركة )وليست سرعة( البندول متسقة؟

المشاركة

المواد المستخدمة

خيط 	 
حلقة أو صامولة 	 
مسطرة	 
قلم رصاص 	 
شريط الصق 	 
ساعة إيقاف )اختيارية(	 

الفصل األول الربط بين القوى
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اإلرشادات

1. ألصق القلم الرصاص على حافة مكتبك بحيث يبرز نصف القلم الرصاص على حافة المكتب.

2. ألصق طرف الخيط بنهاية القلم الرصاص.

3. اسحب الحلقة/الصامولة إلى الخلف بحيث يكون الخيط والمكتب على استقامة واحدة.

4. اترك الحلقة/الصامولة واحسب عدد المرات التي تعود فيها إليك )كدورة تأرجح واحدة( في غضون 15 ثانية. استخدم ساعة إيقاف لاللتزام بالوقت 
المحدد أو استمع لمعلمك أثناء قيامه بالعد التنازلي للوقت.

5. سجل نتائجك في الصفحة التالية في الصف المخصص لطول الخيط الذي يبلغ 60 سم في المحاولة 1. كرر الخطوات من 1 إلى 4 مرتين أخريين، 
وسجل نتائجك في المحاولتين 2 و3.

6. أزل الخيط من القلم الرصاص واقطع الخيط إلى نصفين.

7. ألصق الخيط بالقلم الرصاص مرة أخرى. كرر ثالث تجارب أخرى لالختبار وسجل نتائجك.

اتبع اإلرشادات لضبط بندولك.

حركة البندول



الا ل ا وبر الربط با الفوا 153

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تكرر بعض األجسام التي تتحرك نفس النمط، مثل طفل يتأرجح على أرجوحة أو حركة البندول الذي 
الحظناه. عندما تم تطبيق نفس طريقة اإلطالق، تأرجح البندول في نفس االتجاه. وعند استخدام كل طول، كان عدد  االهتزازت 
البندول متشابًها في كل المجموعات. يمكننا االستعانة بهذه األنماط في توقع الحركة التالية. واآلن ستكملون الجزء التالي من 

التجربة. ماذا يحدث عند قطع الخيط من المنتصف مرة أخرى إلى إلى جزأين طول كل منهما 15 سم؟ اكتبوا ما تتوقعونه في 
كتاب التلميذ.

يفوم التالميذ بما يلير استخدام وقت التاكير ثم كتابة التوقعات.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، لتكمل كل مجموعة إجراء التجارب االخيرة.  أجيبوا عن باقي االسئلة بعد جمع البيانات.

يفوم التالميذ بما يلير إجراء اختبار ثالث بالبندوب ثم اإلجابة عن ا سئلة.

5. يقول المعلم ما يلي: سجلنا خالل ثالث تجارب ما يحدث لحركة البندول إذا قصر طول الخيط. دعونا نلقي نظرة على النمط 
في البيانات لنرى هل سيساعدنا على توقع ما سيحدث مع الخيط األطول. تحدثوا إلى الزميل المجاور عن أي أنماط 

تالحظونها في بياناتكم كلما قصر طول الخيط.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا نماط التي تظهر في البيانات.

يفوم المعلم بما يلير إدارة مناقشة في الا ل عن العالقة بين طوب البندوب عدد التأرجحات. بناًء على مدا تناسق بيانات الا ل 
والمجموعة، يستطيع التالميذ تحديد ا نماط االتجاهية أو الرقمية. مساعدة التالميذ على وصف العالقة بطرق مختلاة.

إذا جعلنا الخيط أطوب، فإن عدد الدورات________ )يزداد/ يفل(.  
جعلنا الخيط أق ر، فإن عدد الدورات________ )يزداد/ يفل(.  
عند قطع الخيط من المنت ف، يزداد عدد الدورات إلى 3.  

ملحوظة للمعلمر يتسم تحليل هذه التجربة بالعديد من مهارات التاكير الحاسوبي ويعكس كياية عمل نموذج حاسوبي أو نموذج محاكاة. وقد 
أصبح التالميذ اآلن على دراية بعملية تحديد ا نماط في البيانات، وقد يفومون بإجراء روابط لتعلم الرياضيات، مثل الفدرة على التعبير عن 

النمط بطريفة رياضية. إن الفدرة على تحديد ا نماط، وتحويل ا نماط المجردة إلى تعبيرات رياضية والتنبؤ بالنتائج المستفبلية هي 
عناصر أساسية في كتابة الخوارزميات التي تشكل ا ساس للمحاكاة والنماذج الحاسوبية )مثل النموذج الذي تنبأ بوقت التأرجح مهما 

كان طوب البندوب(.

يقول المعلم ما يلي: هل تتوقعون عدد مرات تأرجح البندول لخيط طوله 120سم خالل 15 ثانية؟ لينظر كل تلميذ منكم مع 
الزميل المجاور إلى جدول البيانات لمعرفة هل سيزداد عدد مرات حركة البندول أم سيقل.

يفوم التالميذ بما يلير استخدام جدوب البيانات لعمل تنبؤات. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر 
التاكير الناقد(.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على المشاركة الرائعة مع زمالئكم اليوم لعمل تنبؤات. لقد استخدمتم التفكير الناقد لمعرفة عدد 
مرات تأرجح البندول الذي يصل طول خيطه إلى 120 سم. دعونا نختبر ذلك لنرى هل ثمة تطابق بين تنبؤاتنا ونتائجنا.

يفوم المعلم بما يلير استخدام البندوب الذي سبق تجهيزه والذي ي ل طوب خيطه إلى 120 سم لعمل عرض توضيحي للا ل. مسك 
الخيط في اتجاه الخلف عند 90 درجة ثم تحرير البندوب، واستدعاء التالميذ ليحسبوا عدد التأرجحات أثناء العد التنازلي بدًءا من 15 ثانية.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لنشارك ما تعلمناه اليوم. تحدثوا إلى زميل مجاور لإلجابة عن السؤال التالي: كيف نستخدم أنماط الحركة 
للتنبؤ بالحركة التالية؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ما تعلموه مع الزمالء.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم. أنا متشوق الكتشاف المزيد من األشياء المثيرة التي سيجدها رشاد وزينة في المزرعة في درسنا 
القادم.

التاكير الناقد
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نظرة عامة الدرس 4

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد الحظنا في درسنا األخير الحركة وتوقعنا الحركة التالية بناًء على ما الحظناه. وقد قمنا بذلك عن 
طريق إجراء تجربة عملية مفصلة. بطبيعتنا كبشر نتبع منهج العلماء في البحث ومالحظة األنماط من حولنا. ارفعوا أيديكم 

إذا سبق ألي منكم رؤية طفل صغير يركل كرة أو يدحرجها.

يفوم التالميذ بما يلير رفع ا يدي لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: كيف يتشابه سلوك هذا الطفل مع سلوك العاٍلم؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: غالًبا ما يالحظ علماء الطبيعة األنماط ويسجلونها في أذهانهم دون إجراء تجارب محددة، ونحن نفعل 
ونتبع هذا النهج غالُبا. فإذا كنا على دراية بحركات الجسم المتسقة وفًقا للتجربة، فبإمكاننا توقع الحركة التالية. دعونا نفكر 

فيما نعرفه. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "توقع الحركة."

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأوا المواقف وتوقعوا حركة األجسام المتحركة أو األشخاص في كل موقف؛ ثم 
طابق كل موقف بحركة واحدة متوقعة.

يفوم التالميذ بما يلير توصيل كل موقف بحركة واحدة متوقعة.

يفوم المعلم بما يلير التجوب في أنحاء الا ل لتفديم المساعدة عند اللزوم أثناء عمل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم شاركوا إجاباتكم مع زميل مجاور. قارنوا األفكار. ال بد من شرح سبب اختياركم لهذا التوصيل.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. لقد تعلمنا الكثير عن القوى والحركة. واليوم سنقرأ المزيد عما رآه رشاد وزينة 
في رحلتهما الميدانية إلى المزرعة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "اكتشاف رشاد." دعونا نبدأ بالقراءة لنعرف ما اكتشفه 

رشاد.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
وصف تأثير المغناطيسات في العديد من المواد.  
تسجيل الخ ائص الملحوظة لمختلف المواد.  

ضع في اعتبارك توفير مجموعة متنوعة من المواد للتالميذ 
الستخدامها في اختبار المغناطيسات. يمكن للتالميذ اختبار 
مواد موجودة في الا ل. تأكد من وجود بعض ا مثلة على 

معادن ال تنجذب إلى المغناطيسات.

تجاذب  
مغناطيس  
تنافر  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
مغناطيسات  
العديد من المواد الختبار   

المغناطيسات

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

الماردات ا ساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التاكير الناقدر
توضيح طرق التاكير.  

تعلَّم لتكون

التواصلر
مهارات الفراءة، والكتابة،   

والتواصل غير اللاظي.
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الفصل األول الربط بين القوى

اقرأ المواقف وتوقع حركة األجسام المتحركة أو األشخاص في كل موقف؛ ثم صّل كل موقف بحركة واحدة متوقعة.

توقع الحركة
اقطع الخيط إلى نصفين بحيث يكون طول كل نصف 15 سم واختبر البندول مرة أخرى؛ ثم سجل عدد مرات التأرجح 

)لألمام والخلف مًعا كحركة تأرجح واحدة(. 

الدرس

4

سوف تتحرك إلى أسفلشخص يتمايل إلى اليسار ويحاول استعادة توازنه

سوف يتحرك إلى اليمينلعبة تسقط من يد الطفل

سوف تتحرك إلى األعلىكرة ترتطم باألرض

كرة صغيرة تتحرك في خط مستقيم تصطدم بها كرة 
أخرى من اليمين

ستتوقف عن الحركة

سوف تتحرك إلى اليمينصخرة تهبط في كومة من الرمل بعد سقوطها من يد فتاة

الحركة المتوقعةالموقف

الفصل األول الربط بين القوى
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اقرأ القصة.

اكتشاف رشاد

قال الفالح للتالميذ أثناء سيرهم: "ال نستخدم الثيران للعمل دائًما في المزرعة، لدينا آالت كبيرة تساعدنا أيًضا."

سار الفالح إلى أن وصل إلى جرار ذي لون برتقالي المع، حجمه أكبر مما تخيل رشاد فهو يسع عشرة من الماعز. كان رشاد متلهًفا 
للجلوس في المقصورة وقيادة الجرار.

الحظ رشاد أن الفالح يحمل جدواًل ليخبره بموعد إنهاء مهامه اليومية. تساءل كل من رشاد وزينة كيف يمكنه قراءة الجدول وهو يعمل بكلتا 
يديه. لكنهما استطاعا أن يجدا تفسيًرا لذلك عندما صعد الفالح إلى مقصورة الجرار وأخرج شيًئا من جيبه وألصق قائمة المهام على جدار 

مقصورة الجرار.

ثم سحب الفالح ستاًرا صغيًرا من سقف المقصورة وبطريقة ما، علق الستار على أحد جوانب المقصورة.

قال الفالح وهو ُيخرج مغناطيًسا آخر من جيبه: "ال تكون مثل هذه األشياء ُمتاحة في المعتاد، لذلك أحتفظ دائًما ببعضها." تذكر رشاد 
عندما علقت والدته أفضل رسوماته على صندوق الثلج. ضحك رشاد متذكًرا أنه لم يستطع مقاومة رغبته في نزع المغناطيسات ليلعب بها.
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يفوم المعلم بما يلير يمكنك أن تجعل التالميذ يفرأون مع زميل أو بشكل منارد.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة الف ة.

يقول المعلم ما يلي: ُتستخدم المغناطيسات في العديد من األشياء. استخدم الفالح المغناطيس في قصتنا لتعليق الورق 
وتثبيت الستار بحيث يسهل تحريكه. ما هي بعض الطرق التي استخدمتم بها المغناطيسات؟ لنبدأ المشاركة السريعة.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، باالستعانة بخبراتكم، أكملوا الصفحة التالية في كتاب التلميذ عن طريق وضع دائرة حول األجسام 
التي تعتقدون أنها ستنجذب إلى المغناطيس. بعد االنتهاء، اعملوا مع الزميل المجاور لشرح سبب اختياركم هذه األجسام وكيف 

تختبرون توقعاتكم.

يفوم التالميذ بما يلير وضع دائرة وشرح ا فكار للزميل المجاور. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة 
الحياتيةر التاكير الناقد(.

3. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على استخدام مهارات التفكير الناقد لشرح أسبابكم. يستخدم الفالح في قصتنا المغناطيس 
لحل بعض المشكالت التي يواجهها أثناء عمله. وبدورنا سنستخدم المغناطيس في مشروع شارك لمساعدته في حل مشكلة 

أخرى. دعونا نتعلم المزيد عن المغناطيس ونختبر األفكار التي سجلناها. افتحوا صفحة "اختبار تأثير المغناطيس." واقرأوا 
اإلرشادات بمفردكم في صمت.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: بعد أن تسجلوا النتائج في الجدول، عودوا إلى مقاعدكم وسنناقش نتائجكم.

يفوم المعلم بما يلير إعداد منطفة خاصة بمواد االختبار و/أو السماح للتالميذ باختبار المواد المختلاة في جميع أنحاء الا ل.

يفوم التالميذ بما يلير اكتشاف قدرة المغناطيسات على االنجذاب إلى مواد مختلاة وتسجيل المالحظات.

يقول المعلم ما يلي: بحثنا، في درسنا السابق عن أنماط في البيانات من خالل النظر إلى األرقام التي سجلناها في جدول 
البيانات. اليوم سوف نبحث عن نمط في المالحظات اللفظية التي سجلتموها. ومنه يمكننا كتابة قاعدة حول طريقة عمل 

المغناطيس. ما الذي تشترك فيه كل األجسام التي انجذبت إلى المغناطيس؟

يفوم المعلم بما يلير إتاحة وقت التاكير. استخدام ع ّي ا سماء الختيار تالميذ لمشاركة ا فكار. قم بتسهيل المناقشة لتحديد قاعدة 
 نواع المواد التي تنجذب إلى المغناطيس أثناء مشاركة التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم العثور على أنماط في البيانات. لقد اكتشفنا أن المغناطيس ينجذب إلى المواد التي تحتوي 
على معدن. هل قام أحد باختبار معدن لم ينجذب إليه المغناطيس؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة التجارب.

يقول المعلم ما يلي: قد يفاجئك ذلك. توجد عدة أنواع مختلفة من المعدن. علينا أن نتأكد من أن قاعدتنا محددة بما يكفي 
ألننا نعلم أن المغناطيس ال ينجذب إلى كل أنواع المعادن. يجذب المغناطيس فقط المواد التي تحتوي على الحديد، أو 

الكوبالت، أو النيكل.

يفوم المعلم بما يلير تسجيل الفاعدة على السبورة. تخ يص وقت للتالميذ لإلجابة عن ا سئلة في أسال صاحة كتاب التلميذ.

يفوم التالميذ بما يلير تسجيل ومراجعة اإلجابات في كتاب التلميذ.

4. يقول المعلم ما يلي: رأى رشاد طريقتين الستخدام المغناطيس في المزرعة التي زارها. دعونا نقرأ عن طريقة فريدة أخرى 
يستخدم بها بعض الفالحون المغناطيس. سنقرأ فقرة بعنوان "المغناطيس والبقرة." في رأيكم، عم تتحدث هذه الفقرة؟ قبل أن 

نقرأ، شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يفوم المعلم بما يلير اختيار التالميذ للمساعدة في قراءة الافرة معك للا ل، حيث إن المحتوا قد يكون صعًبا بعض الشيء للفراءة 
المناردة. تيسير مناقشة النص باستخدام أسئلة مثل ما يلير

كيف يمكن لألبفار بلع المعادن في بطونها؟  
هل هناك مشكلة إذا ابتلعت البفرة معدًنا في معدتها؟  
كيف يستخدم الاالحون المغناطيس للمساعدة في الحااظ على سالمة ا بفار؟  

يقول المعلم ما يلي: إنه ألمر رائع معرفة قدرة المغناطيس في الحفاظ على سالمة األبقار. باستخدام ما تعرفونه عن 
المغناطيس، مارسوا العصف الذهني للتوصل إلى طريقة أخرى يمكنكم من خاللها استخدام المغناطيس للمساعدة في 

التاكير الناقد

الفصل األول الربط بين القوى
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ما الصفة المشتركة بين كل األشياء التي انجذبت إلى المغناطيس؟

قاعدة المغناطيس األولى: 

هل يتوافق هذا مع توقعاتك؟

اختبر مجموعة متنوعة من األشياء حتى تجد خمسة أشياء تنجذب إلى المغناطيس وخمسة ال تنجذب. اكتب نتائجك في 
الجدول.

اختبار تأثير المغناطيس

أشياء تنجذب إلى المغناطيسأشياء ال تنجذب إلى المغناطيس

143 الصف الثالث االبتدائي

الفصل األول الربط بين القوى

اقرأ النص المعلوماتي، ثم ضع خًطا تحت العبارات التي توضح دور المغناطيس في الحفاظ على سالمة األبقار.

مكتب.                           دبابيس  أو  معدنية  ورق  مشابك  اللتقاط  مغناطيًسا  استخدمت  قد  تكون  ربما 
هل تعلم أن بعض الفالحين يستخدمون المغناطيس للمساعدة في حماية أبقارهم من اإلصابة 
بالمرض؟ فهذه األبقار تأكل العشب، ولكن ربما تبتلع معه بعض المسامير والقطع المعدنية 
األخرى الموجودة في العشب. بمرور الوقت، يمكن أن يعلق هذا المعدن في معدة البقرة. 
ويستقر  وأملًسا.  كبيًرا  مغناطيًسا  تبتلع  البقرة  الفالح  يجعل  األبقار،  على صحة  وللحفاظ 
هذا المغناطيس في معدة البقرة ويجذب بعض المعادن التي تبتلعها، ويمنع تلك المعادن من 
البقرة مادامت حّية. ولكن  االلتصاق بمعدتها. يمكن أن يبقى مغناطيس واحد داخل معدة 
ألن المغناطيس مادة تجذب الحديد أو أي شيء مصنوع منه، فإن المغناطيس الذي تبتلعه 
البقرة يجذب إليه أي معدن مصنوع من الحديد، وباإلضافة إلى الحديد، يجذب المغناطيس 
أيًضا معادن أخرى مثل النيكل والكوبالت. ويتميز المغناطيس ببعض الخصائص التي تجعله 

يجذب األشياء نحوه. 

المغناطيس والبقرة

حان دورك اآلن. مارس العصف الذهني للحصول على مزيد من الحلول.

ما الطريقة األخرى التي يمكن أن ُيستخدم بها المغناطيس للحفاظ على سالمة األبقار من القطع المعدنية التي قد تكون عالقة في العشب الذي تأكله؟
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الحفاظ على سالمة األبقار من المعدن الموجود في العشب. اقرأوا السؤال في أسفل الصفحة، ثم اعملوا مع الزميل المجاور 
إليجاد فكرة جديدة.

يفوم التالميذ بما يلير الع ف الذهني إليجاد حل باستخدام المغناطيس. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة 
الحياتيةر التواصل(.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: توصلنا اليوم إلى قاعدة لتحديد أنواع المواد التي ستنجذب إلى المغناطيس. يمكننا استخدام هذه 
المعلومات لمساعدتنا على اللعب، أو العمل، أو حل المشكالت باستخدام المغناطيس. لقد استخدمتم التفكير الناقد للتوصل 

إلى حل آخر للحفاظ على سالمة األبقار. لنسمع بعض أفكاركم الرائعة. أثناء مشاركتكم، اشرحوا كيفية يساعد المغناطيس في 
حل هذه المشكلة.

يفوم المعلم بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا فكار مع باقي التالميذ.

التواصل
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نظرة عامة الدرس 5

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا، في درسنا السابق تأثير المغناطيس في مجموعة متنوعة من المواد. التفتوا إلى زميل مجاور 
وتحدثوا معه عن شيء تفاجأتم به أثناء اختباركم للمواد في درسنا السابق.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة التجارب التي أجروها في الدرس السابق.

يفوم المعلم بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار تالميذ للمشاركة مع الا ل.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. اكتشفنا أن المغناطيس يجذب المواد التي تحتوي على أنواع معينة من المعادن، 
وأن المغناطيس ليس له أي تأثير في األشياء غير المصنوعة من هذه المواد. وسنستكشف اليوم ما يحدث عندما يكون هناك 

مغناطيسان بالقرب من بعضهما البعض.

2. يفوم المعلم بما يلير توزيع كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نقرأ المزيد عن المغناطيس حتى يساعدنا ذلك في معرفة المزيد عن خصائصه. حتى اآلن ووصواًل 
إلى هذا الفصل، مازلنا نقرأ ونتعلم من قصص رشاد وزينة. انتقلوا إلى كتاب التلميذ وافتحوا صفحة النص المعلوماتي بعنوان: 

" كيف تختلف المغناطيسات عن المواد األخرى؟ " دعونا نتناول نوًعا مختلًفا من النصوص. عند النظر إلى هذه الصفحة، ما 
الذي ستتعلمونه؟ شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: أنتم على حق. تعطينا العناوين الفرعية مفاتيح ودالالت حول الموضوعات الموجودة في النص. سنقوم 
اليوم بقراءة الفقرة األولى فقط من النص بعنوان "األقطاب." أين سمعتم من قبل هذه الكلمة؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يفوم المعلم بما يلير السماح للتالميذ بعرض إجابات مختلاة ُتظهر اإللمام بالكلمة، ثم تركيز المناقشة على البيئات الفطبية التي تمت 
دراستها في وقت سابق من العام، من خالب مراجعة مكان وجود الفطبين على الكرة ا رضية.

يقول المعلم ما يلي: أنتم تعرفون الكثير عن المناطق التي ُيطلق عليها "قطبي" الكرة األرضية. سنكتشف كيف ترتبط هذه 
الكلمة بالمغناطيس. تأكدوا من وضع دائرة حول الكلمات الجديدة أثناء القراءة مع الزميل المجاور.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة النص الذي يحتوي على معلومات مع الزميل المجاور.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
وصف تأثير المغناطيسات بعضها في بعض.  
تحديد قطبي المغناطيس الشمالي والجنوبي.  

إذا لم يتم وضع عالمات على المغناطيس لتوضيح الفطبين 
الشمالي والجنوبي، ففم بتمييز الفطبين الشمالي والجنوبي لكل 

مغناطيس.

تجاذب  
بوصلة  
قطب  
تنافر  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
مغناطيس )مع ذكر الفطبين   

الشمالي والجنوبي(

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

الماردات ا ساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التاكير الناقدر
توضيح طرق التاكير.  
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اقرأ النص المعلوماتي؛ ثم ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها.

كيف تختلف المغناطيسات عن المواد األخرى؟

عندما تضع مغناطيًسا بالقرب من جسم ما، يمكن أن يحدث أحد األمرين، إما أن يتسبب المغناطيس في تحريك هذا الجسم أو قد ال يكون 
له أي تأثير على اإلطالق. إذا تحرك الجسم، فستالحظ أن الجسم يتحرك باتجاه المغناطيس أو بعيًدا عنه. كيف يفعل المغناطيس ذلك؟

األقطاب

المجال المغناطيسي

ينتج المغناطيس مجال قوة ُيسمى المغناطيسية. تسمح هذه القوة للمغناطيس بجذب 
مواد معينة تجاهه وجذب/دفع المغناطيسات األخرى. تؤثر المغناطيسية في أجسام 
معينة ضمن إطار مجالها المغناطيسي. وعلى الرغم من أنه ال يمكننا رؤية المجال 
المغناطيسي، فإننا نالحظ آثاره. تعد أفضل طريقة "لرؤية" المجال المغناطيسي هي 
نتيجة  المغناطيس  حول  محدد  نمط  يتشكل  المغناطيس؛  حول  الحديد  برادة  وضع 

لوجود برادة الحديد بالقرب منه، وهو ما يعبر عن شكل المجال المغناطيسي.

الدرس

5

ُتصنع المغناطيسات من الحديد ومواد أخرى مثل الكوبالت أو النيكل، وجميع المغناطيسات 
لها قطبان؛ القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وهما مركزي قوة المجال المغناطيسي في 
المغناطيس وبعبارة أخرى فإن أقطاب  المغناطيس يظهر بها التأثير األقوى للمغناطيسية. 
يتجه القطب الجنوبي للمغناطيس المعلق بشكل حر إلى الشمال، وهذه هي الطريقة 
التي تعمل بها البوصلة. ألن إبرة البوصلة تتصف بأنها ممغنطة وتنجذب إلى المجال 
المغناطيسي لألرض، لذلك سوف تتحاذى أقطابها مع القطبين الشمالي والجنوبي 
معرفة  في  ذلك  أهمية  وتظهر  منها.  بالقرب  أقوى  مغناطيس  يوجد  مالم  لألرض، 

االتجاه الشمالي، حيث ُيعد ذلك ضرورّيًا للتنقل في أماكن مجهولة.
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يقول المعلم ما يلي: صادفنا أثناء القراءة كلمة تصف أطراف المغناطيس. هذه الكلمة لها عدة معاٍن مختلفة، لذلك من المهم 
بالنسبة إلينا أن نتذكر ما تعنيه عندما نتحدث عن المغناطيس. هذه الكلمة المهمة هي قطب. افتحوا الصفحة التالية بعنوان 

"المفردات: القطب."

يفوم المعلم بما يلير تسهيل مناقشة حوب الكلمة الجديدة كما وردت في النص، ثم توجيه التالميذ من خالب إكماب صاحة الماردات كما في 
الدروس السابفة. تأكد من تسليط الضوء على فكرة أن جميع المغناطيسات لها قطبان شمالي وجنوبي، لكنها قد تكون في أماكن مختلاة 

من المغناطيس اعتماًدا على شكله.

3. يقول المعلم ما يلي: ذكرت سابًقا أننا سنرى ما سيحدث عندما يقترب مغناطيسان من بعضهما. دعونا نقدم بعض التوقعات 
بشأن ما نتوقع حدوثه.

يفوم المعلم بما يلير تخ يص وقت التاكير للتالميذ فيما سيحدث عند تفريب مغناطيسين بعضهما من بعض، ثم استخدام ع ّي ا سماء 
لجعل التالميذ يشاركون التوقعات. لتجنب التخمين الخاطئ، اطلب من التالميذ تفديم ا سباب وا دلة على التنبؤات. استمع للتالميذ 

الستخدام الخبرات السابفة باإلضافة إلى ما يعرفونه اآلن عن المجاالت المغناطيسية وا قطاب.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة التخمينات وا دلة أو ا سباب. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر 
التاكير الناقد(.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة تخميناتكم. حان الوقت اآلن لمعرفة ما إذا كانت مالحظاتنا تتطابق مع توقعاتنا. من 
فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "قانون التجاذب والتنافر." وتابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استخدموا مغناطيسين لتطبيق كل خطوة من الخطوات التالية؛ ثم ارسم مخطًطا 
واكتب جملة لتوضيح ما يحدث. تأكد من تسمية أقطاب المغناطيس )شمالي وجنوبي(.

يفوم المعلم بما يلير تفسيم التالميذ في مجموعات صغيرة الستكماب التجربة مع إعطاء مغناطيسين لكل تلميذ.

يفوم التالميذ بما يلير استكماب التجربة.

يفوم المعلم بما يلير الطلب من التالميذ العودة إلى مفاعدهم بعد االنتهاء من كلتا المالحظتين.

يقول المعلم ما يلي: المخططات البيانية والمالحظات المكتوبة مفيدة جًدا في فهم طريقة عمل المغناطيس. دعونا نستخدم 
ما الحظناه لتكوين قاعدة أخرى حول المغناطيس.

يفوم المعلم بما يلير قيادة مناقشة في الا ل حوب ما يحدث عند جمع مغناطيسين مًعا. استخدام ع ّي ا سماء الختيار عدد قليل من 
التالميذ لإلجابة. تشجيع التالميذ على استخدام ا دلة لدعم وجهات نظرهم. يجب أن يتوصل التالميذ إلى استنتاج أن "ا قطاب المتشابهة 

تتنافر وا قطاب المختلاة تتجاذب." ثم طرح كلمتي تجاذب وتنافر، وتوجيه التالميذ لتكوين قاعدة مغناطيسية جديدة للا ل.

يقول المعلم ما يلي: ُتظهر أدلتكم أنه عند تقريب أقطاب المغناطيس المختلفة من بعضها البعض فإنها تتجاذب. نحن 
نستخدم الكلمة العلمية تتجاذب بداًل من كلمات عامية مثل تلتصق أو يلتصق بعضها ببعض. كيف نقارن هذا بما يحدث عندما 

يكون المغناطيس بالقرب من مادة تحتوي على معدن مثل الحديد؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. األقطاب المختلفة ينجذب بعضها إلى بعض تماًما مثل جذب المغناطيس للمواد التي تحتوي 
على الحديد بداخلها. ولكن يحدث عكس ذلك عند تقريب قطبي مغناطيسين متشابهين. لدينا كلمة علمية الستخدامها لوصف 

مغناطيسين يبتعدان بعضهما عن بعض. إذ يمكننا القول إنه عندما يقترب القطب الشمالي للمغناطيس من القطب الشمالي 
لمغناطيس آخر، فإنهما يتنافران. لنقل هذه الكلمة مًعا.

يفوم التالميذ بما يلير تكرار كلمة يتنافر.

يقول المعلم ما يلي: توجيه التالميذ كمجموعة كاملة لتكوين وتسجيل قاعدة ثانية حول المغناطيس باستخدام المصطلحات 
الجديدة تجاذب وتنافر.

4. يقول المعلم ما يلي: سنستكمل اآلن تحدًيا ممتًعا حيث سأحتاج إلى استخدام فهمكم لكلمتي تجاذب وتنافر. افتحوا كتاب 
التلميذ على الصفحة بعنوان "المتاهة المغناطيسية." واقرأوا اإلرشادات بمفردكم في صمت.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة اإلرشادات.

يفوم المعلم بما يلير اإلجابة عن ا سئلة، وتوضيح اإلرشادات حسب الحاجة. ستستمر المجموعات في استخدام ناس مغناطيسي النشاط 
ا خير. التجوب في أنحاء الا ل لتفديم المساعدة عند اللزوم أثناء عمل التالميذ. تشجيع التالميذ على استخدام كل من الدفع )التنافر( 

والسحب )التجاذب( إلدخاب المغناطيس عبر المتاهة.

التاكير الناقد

األمثلة )مكتوبة أو مرسومة(التعريف

أدخلها في جملة

ملحوظات )أدوات أخرى مساعدة على تعرف المعنى مثل: األدلة أو المرادفات ..(
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أكمل مخطط األفكار لمساعدتك في تعّلم الكلمة الجديدة.

المفردات: القطب
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استخدم مغناطيسين لتطبيق كل خطوة من الخطوات التالية؛ ثم ارسم مخطًطا واكتب جملة لتوضيح ما يحدث. تأكد من تسمية 
قطبي المغناطيس )شمالي وجنوبي(. 

قانون التجاذب والتنافر

1. ضع القطب الشمالي ألحد المغناطيسات بالقرب من القطب الشمالي للمغناطيس اآلخر.

جملةرسم تخطيطي

2. ضع القطب الشمالي ألحد المغناطيسات بالقرب من القطب الجنوبي للمغناطيس اآلخر. 

جملةرسم تخطيطي

تواجه معلمتك مشكالت في الحفاظ على مكتبها مرتًبا، وذلك نظًرا لوجود فتحة تهوية تجعل األوراق تتطاير على مكتبها، وبالتالي لن تظل األوراق في 
مكانها. والحظت وجود أربعة مغناطيسات مختلفة على مكتب معلمتك. ما الحل الذي تقترحه على معلمتك للمساعدة في بقاء األوراق على المكتب؟ 

قاعدة المغناطيس الثانية: 

البداية

النهاية

147 الصف الثالث االبتدائي
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ضع مغناطيًسا واحًدا على مربع البدء. ابحث عن طريقة لتوصيل المغناطيس عبر المتاهة إلى مربع النهاية دون لمس 
المغناطيس. يمكنك فقط استخدام مغناطيس آخر. إذا تالمس المغناطيسان، يجب أن تبدأ من جديد.

المتاهة المغناطيسية
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م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا عن جزأين مهمين في المغناطيس وتأثير المغناطيسين بعضهما في بعض. لقد أتيحت لكم 
الفرصة الستخدام معرفتكم لتحريك مغناطيس عبر متاهة دون لمسه. تعرفنا سابًقا عن القوى )الدفع والجذب( المسببة لحركة 

جسم ما عند لمسه، التي تلمس جسًما. كان للمغناط أيًضا حركة في المتاهة على الرغم من عدم وجود شيء يلمسها. برأيكم، 
كيف حدث ذلك؟ وهل تعتقدون أن هناك قوة تشترط لمس األجسام لتحركها؟

يفوم المعلم بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة. لتعزيز فكرة أن المجاب المغناطيسي قوة، واستخدام الكلمات 
مثل الجذب والدفع والتجاذب والتنافر بينما يناقش التالميذ ا فكار.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا فكار مع باقي التالميذ.
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نظرة عامة الدرس 6

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن المغناطيس وأجزائه وتأثيراته في المواد المختلفة، بما في ذلك المغناطيسات 
األخرى. في درسنا السابق، أجرينا تجربة على مغناطيس يتنافر مع اآلخر دون لمسه. شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور كيف يمكن 

لمغناطيس أن يسحب ويدفع مغناطيًسا آخر دون لمسه.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يفوم المعلم بما يلير االستماع إلى مناقشة التالميذ. اختيار تلميذين لمشاركة إجاباتهما مع باقي الا ل، ثم توزيع كتاب التلميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نستخدم مغناطيساتنا اليوم، سنقرأ المزيد عنها. انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة " كيف 
تختلف المغناطيسات عن المواد األخرى؟ " انظروا إلى هذه الصفحة وابحثوا عن العنوان الفرعي الثاني. برأيكم، ماذا تعني 

عبارة المجال المغناطيسي؟ لنبدأ بـ المشاركة السريعة لبعض من األفكار.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة أفكاركم. واآلن اقرأوا الفقرة أواًل مع زميل مجاور. تذكروا وضع دائرة حول أي كلمات 
جديدة بالنسبة إليكم.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة الافرة الثانية بعنوان المجاب المغناطيسي ووضع دائرة حوب الكلمات غير المعروفة.

يفوم المعلم بما يلير قيادة مناقشة مع الا ل حوب كياية معرفة وجود مجاب مغناطيسي إذا لم نتمكن من رؤيته. يمكن للتالميذ االستشهاد 
بمثاب من الفراءة. )تشكل برادة الحديد بالفرب من المغناطيس نمًطا ُيظهر المجاب المغناطيسي(. شجع التالميذ على استخدام ا دلة من 

التجارب السابفة المتعلفة بالمغناطيس، مثل استخدام المغناطيس لدفع مغناطيس آخر عبر المتاهة دون لمسه.

3. يقول المعلم ما يلي: نعلم اآلن أن هناك قوة غير مرئية تسحب مغناطيساتنا مًعا أو تدفعهم بعيًدا عن بعضهم البعض. 
سنواصل البحث عن دليل على وجود المجال المغناطيسي في تجربة أخرى. انتقلوا إلى صفحة "تأثير القوى عن بعد". وتابعوني 

وأنا أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ابحثوا عن طريقتين على األقل لتحريك مشبك الورق المعدني باستخدام 
المغناطيس. افعلوا ذلك دون أن يالمس مشبك الورق المعدني المغناطيس مباشرة. )بمعنى آخر، ال تضغطوا 

على مشبك الورق المعدني بالمغناطيس.( سجلوا هذه الطرق باستخدام المخططات البيانية.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
التعاون مع الزمالء إلنجاز التجربة العملية.  
استخدام دليل واضح لوصف المجاب   

المغناطيسي.
استخدام كلمات من المحتوا الدراسي لتوصيل   

المالحظات.

قم بإعداد أوراق صغيرة لكل مجموعة الستخدامها أثناء 
االختبار باستخدام المغناطيس والمشبك الورقي.

كتاب التلميذ  المجاب المغناطيسي  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
مغناطيسات  
بوصلة  
ورقة  
مشابك ورق  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

الماردات ا ساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعمل

التعاونر
احترام آراء اآلخرين.  

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

احترام التنوعر
الح وب على وجهات نظر متعددة   

ومتنوعة واحترامها لتوسيع مدارك 
الاهم وتعميفها.

الفصل األول الربط بين القوى
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اقرأ النص المعلوماتي؛ ثم ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها.

كيف تختلف المغناطيسات عن المواد األخرى؟

عندما تضع مغناطيًسا بالقرب من جسم ما، يمكن أن يحدث أحد األمرين، إما أن يتسبب المغناطيس في تحريك هذا الجسم أو قد ال يكون 
له أي تأثير على اإلطالق. إذا تحرك الجسم، فستالحظ أن الجسم يتحرك باتجاه المغناطيس أو بعيًدا عنه. كيف يفعل المغناطيس ذلك؟

األقطاب

المجال المغناطيسي

ينتج المغناطيس مجال قوة ُيسمى المغناطيسية. تسمح هذه القوة للمغناطيس بجذب 
مواد معينة تجاهه وجذب/دفع المغناطيسات األخرى. تؤثر المغناطيسية في أجسام 
معينة ضمن إطار مجالها المغناطيسي. وعلى الرغم من أنه ال يمكننا رؤية المجال 
المغناطيسي، فإننا نالحظ آثاره. تعد أفضل طريقة "لرؤية" المجال المغناطيسي هي 
نتيجة  المغناطيس  حول  محدد  نمط  يتشكل  المغناطيس؛  حول  الحديد  برادة  وضع 

لوجود برادة الحديد بالقرب منه، وهو ما يعبر عن شكل المجال المغناطيسي.

الدرس

5

ُتصنع المغناطيسات من الحديد ومواد أخرى مثل الكوبالت أو النيكل، وجميع المغناطيسات 
لها قطبان؛ القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وهما مركزي قوة المجال المغناطيسي في 
المغناطيس وبعبارة أخرى فإن أقطاب  المغناطيس يظهر بها التأثير األقوى للمغناطيسية. 
يتجه القطب الجنوبي للمغناطيس المعلق بشكل حر إلى الشمال، وهذه هي الطريقة 
التي تعمل بها البوصلة. ألن إبرة البوصلة تتصف بأنها ممغنطة وتنجذب إلى المجال 
المغناطيسي لألرض، لذلك سوف تتحاذى أقطابها مع القطبين الشمالي والجنوبي 
معرفة  في  ذلك  أهمية  وتظهر  منها.  بالقرب  أقوى  مغناطيس  يوجد  مالم  لألرض، 

االتجاه الشمالي، حيث ُيعد ذلك ضرورّيًا للتنقل في أماكن مجهولة.

  الطريقة األولى لتحريك مشبك الورق المعدني دون أن يلمسه المغناطيس:

  الطريقة األخرى لتحريك المشبك الورقي دون أن يلمسه المغناطيس:

الفصل األول الربط بين القوى

الصف الثالث االبتدائي148

1. ما سبب حركة المشبك الورقي؟

الدرس

6

ابحث عن طريقتين على األقل لتحريك المشبك الورقي باستخدام المغناطيس. افعل ذلك دون أن يالمس المشبك الورقي 
المغناطيس مباشرة. )بمعنى آخر، ال تضغط على المشبك الورقي بالمغناطيس(. سجل هذه الطرق باستخدام المخططات 

البيانية.

تأثير القوى عن بعد

2. ماذا يحدث عندما يكون المغناطيس والمشبك الورقي متباعدين جًدا؟ لماذا يحدث ذلك؟
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تعّلم )90 دقيقة(

يفوم التالميذ بما يلير المتابعة أثناء قراءة اإلرشادات ب وٍت عاٍب.

يفوم المعلم بما يلير تفديم مشابك ورقية ومغناطيس للتالميذ. التجوب في أنحاء الا ل بينما يعمل التالميذ وذلك للمساعدة حسب الحاجة.

ملحوظة للمعلمر ستستمر المجموعات في استخدام المغناطيس والمشابك الورقية للنشاط التالي.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. ما الدليل الذي رأيتموه على أن المجال المغناطيسي للمغناطيس ينتشر تأثيره من 
خالل الهواء؟

يفوم التالميذ بما يلير  مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: هل تعتقدون أن تأثير المجال المغناطيسي يمكن أن ينتقل من خالل أجسام أخرى؟

يفوم المعلم بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة. تشجيع التالميذ على استخدام الخبرات السابفة لتبرير 
اإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: سنجري اختباًرا ألفكاركم. انتقلوا إلى صفحة "هل يمكن للمغناطيس أن يجذب المواد في حالة وجود حائل 
بينهما؟" اقرأوا اإلرشادات مع زميل مجاور.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة اإلرشادات.

يفوم المعلم بما يلير تفديم ورقة للتالميذ والتجوب في أنحاء الا ل بينما يعمل التالميذ لتشجيع المجموعات، وتوجيههم، وتحايزهم على 
التركيز وإكماب المهمة. بعد أن يجيب التالميذ عن ا سئلة، اطلب منهم تنظيف المواد والعودة إلى مفاعدهم.

يفوم التالميذ بما يلير استكماب التجربة.

يقول المعلم ما يلي: أعلم أننا مهتمون بنتائج اآلخرين. دعونا نأخذ بضع دقائق ونشارك النتائج التي حصلنا عليها. قوموا بـ رفع 
األيدي وتكوين ثنائيات في مجموعات مكونة من ثالثة أفراد لمشاركة النتائج. هل حصل أحدكم على نفس النتائج؟

يفوم التالميذ بما يلير مناقشة أوجه التشابه واالختالف في النتائج مع تلميذين آخرين.

يقول المعلم ما يلي: من المثير لالهتمام أن نرى ما حدث مع المجموعات األخرى. ربما الحظتم أن معظم النتائج قريبة جًدا 
من نفس الرقم، ولكن ليست جميعها متطابقة تماًما. جزء مهم من التجربة هو التوصل إلى استنتاج حول البيانات التي 

نجمعها. التفتوا إلى الثنائي اآلخر من الزمالء ثم أخبروهما بما تعلمتموه عن عمل المغناطيس من خالل مواد أخرى.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة االستنتاجات مع الثنائي اآلخر من الزمالء. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة 
الحياتيةر احترام التنوع(.

ملحوظة للمعلمر تتم تجربة التعلم التالية كبحث يجريه التلميذ باستخدام بوصلة واحدة لكل مجموعة صغيرة. إذا لم يكن هناك ما يكاي من 
المغناطيسات لكل تلميذ، فيمكنهم مشاركة مغناطيساتهم مَعا اطلب من أحد التالميذ إكماب خط كامل من المجاب المغناطيسي قبل تمرير 

المغناطيس إلى تلميذ آخر. يمكن أيًضا إكماب هذا النشاط كتوضيح إذا لزم ا مر، ضع البوصلة حوب المغناطيس واطلب من التالميذ رسم 
المجاالت الموضحة. إذا كانت البوصلة غير متوفرة تماًما، فانتفل إلى الخطوة 6.

5. يقول المعلم ما يلي: أنتم تفكرون مثل العلماء عندما تستخدمون األدلة لدعم التفسير. دعونا نواصل العمل مثل العلماء. 
لقد قرأنا أن المغناطيس ينشئ مجاالت مغناطيسية حوله. كما رأينا بعض األدلة على أن هذا المجال غير المرئي ينتقل عبر 

الهواء والمواد األخرى لجذب/تنافر المواد أو المغناطيسات األخرى. سنستخدم اآلن أداة أخرى لجعل المجال المغناطيسي 
مرئًيا.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة "تحديد المجال المغناطيسي." سوف نتبع هذه الخطوات مًعا لرسم 
المجال المغناطيسي حول مغناطيساتنا.

 يفوم المعلم بما يلير توفير مواد لكل مجموعة واختيار تالميذ لفراءة كل خطوة ومناقشة أي أسئلة وقراءة كل خطوة مرة 
أخرا وتمثيل كل خطوة إذا تطلب ا مر لرسم المجاب المغناطيسي، والتجوب لتفديم المساعدة للتالميذ أثناء عملهم.

يفوم التالميذ بما يلير استكماب التجربة. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر التعاون(.

يقول المعلم ما يلي: غالًبا ما ُيقارن العلماء النتائج بعضهم مع بعض ليستدلوا بذلك على أوجه التشابه واالختالف. يجد 
العلماء أنماًطا في البيانات إذا قارنوا هذه النتائج مع اآلخرين. شاركوا ما رسمتموه عن المجال المغناطيسي مع تلميذين 

آخرين، ثم اذكروا الطريقة المتبعة في المقارنة؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ما رسموه عن المجاب المغناطيسي ومفارنته.

6. يقول المعلم ما يلي: ال تكمن أهمية المجال المغناطيسي فقط في جذب األجسام بعضها ببعض. فقد اكتشف الناس أن ثمة 

احترام التنوع

التعاون

149 الصف الثالث االبتدائي

الفصل األول الربط بين القوى

اختبر عدد األوراق التي يمكن وضعها بين المغناطيس والمشبك الورقي بحيث يظل المغناطيس يجذب المشبك الورقي من 
خاللها؛ ثم اكتب النتائج التي توصلت إليها. وأجب عن األسئلة اآلتية.

1. كم ورقة استطعت وضعها بين المغناطيس والمشبك الورقي؟ 

2. لماذا يجذب المغناطيس المشبك الورقي على الرغم من أنه ليس على اتصال مباشر بمشبك الورق؟ 

هل يمكن للمغناطيس أن يجذب المواد في حالة وجود حائل بينهما؟

مالحظاتي واستنتاجاتي

3. ماذا حدث عندما وضعت المزيد من األوراق بين المغناطيس ومشبك الورق؟ برأيكم، لم حدث ذلك؟

المواد المستخدمة

قضيب مغناطيسي	 

قلم رصاص	 

بوصلة	 

الفصل األول الربط بين القوى
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اتبع اإلرشادات لرسم خطوط المجال المغناطيسي حول المغناطيس.

تحديد المجال المغناطيسي

اإلرشادات:

1. ضع المغناطيس في منتصف الورقة؛ ثم تتبع رسم مخطط المغناطيس على الورقة.

2. ضع البوصلة عند قطبي المغناطيس وضع نقطة بجانبها توضح االتجاه الذي يشير إليه سهم البوصلة.

3. حرك البوصلة بحيث تكون قاعدة السهم عند النقطة التي وضعتها. ثم ارسم نقطة أخرى تشير إلى رأس السهم.

4. استمر في ذلك حتى تصل إلى نهاية الورقة.

5. صل النقاط مًعا، وبذلك تكون قد رسمت خط مجال مغناطيسي واحًدا.

6. ابدأ من جديد، من مكان مختلف حول المغناطيس عن المرة األولى. كرر الخطوات السابقة.

7. كرر العملية حتى ترسم أكبر عدد ممكن من الخطوط لطرفي المغناطيس.
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استخدامات عديدة للمجال المغناطيسي. دعونا نقرأ عن أحد استخدامات األطباء للمجاالت المغناطيسية في عالج المرضى. 
افتحوا الكتاب على صفحة "استخدامات المغناطيسات." اعملوا مع الزميل المجاور التباع إرشادات الصفحة. عند االنتهاء، 

انظروا إلّي ألعرف أنكم جاهزون للمتابعة.

يفوم المعلم بما يلير طرح أسئلة على التالميذ فيما قرأوه. لمشاركة التجارب باستخدام المغناطيسات أو رؤية كياية استخدامها.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 7. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل أيها العلماء. هناك العديد من األدلة تفيد بأن المجاالت المغناطيسية موجودة حتى وإن كنا 
ال نراها. سأختار قائد المناقشة لمساعدتكم في إنهاء درس اليوم. سيكون السؤال كالتالي: ما الذي أدهشكم في درس اليوم؟

يفوم المعلم بما يلير اختيار قائد المناقشة الستدعاء التالميذ الذين يرفعون أيديهم.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة اإلجابات.

الفصل األول الربط بين القوى
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اقرأ النص المعلوماتي، ثم ناقش األسئلة وأجب عنها.

استخدامات المغناطيسات

نستخدم المغناطيسات في العديد من األشياء العملية بشكل يومي. يمكننا لصق مالحظة على الثالجة أوصندوق الثلج بمغناطيس. وتستخدم بعض 
األلعاب المغناطيس لجعل المكعبات أو عربات القطار تلتصق ببعضها. كما أن بعض لوحات لعبة رمي السهام تستخدم المغناطيس لجعل السهام 

تلتصق باللوحة.

كما ُتستخدم المغناطيسات عادة إلحكام غلق الصناديق والمحافظ والخزائن. كما ُتستخدم المغناطيسات القوية أيًضا لفصل بعض المعادن المعاد 
تدويرها من القمامة. 

كيف يتم استخدام المغناطيسات في األنشطة اليومية؟

ما المشكالت التي قد تساعد المغناطيسات في حلها؟
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نظرة عامة الدرس 7

تعّلم )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا في الدرس السابق عن القوة وتأثيرها في األجسام األخرى دون أن يحدث تالمس. ماذا ُيطلق 
على هذه القوة؟

يفوم المعلم بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار تالميذ لإلجابة )المغناطيسية أو المجاب المغناطيسي(.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. ُيقصد بالمغناطيسية القوة التي تؤثر في األجسام، بما في ذلك المغناطيسات األخرى، دون 
وجود اتصال مباشر بينها. وهذه القوة مهمة جًدا. شاركوا مع الزميل المجاور إحدى طرق استخدام الناس للمغناطيسات.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد استمتعنا كثيًرا بالتعلم عن الحركة والقوى التي تتمثل في أشياء كثيرة من حولنا. ولقد رأينا كذلك 
أن أمثلة الحركة والقوى توجد حتى في المزرعة. دعونا نقرأ لنعرف ماذا وجد رشاد وزينة في رحلتهما الميدانية. افتحوا كتاب 

التلميذ على صفحة "مشكلة الفالح." دعونا نحاول توظيف ما تعلمناه لنساعده. من فضلكم لنقرأ القصة بصوت عاٍل في 
الفصل.

يفوم المعلم بما يلير اختيار مجموعة من التالميذ للفراءة ب وت عاٍب، على أن يفرأ كل تلميذ جملة أو ففرة واحدة في كل مرة. تذكير 
التالميذ بأن ُي احب الفراءة التااعل مع أحداث الف ة.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة الف ة.

يفوم المعلم بما يلير إدارة مناقشة حوب الف ة للتأكد من فهم التالميذ وإلمامهم باستراتيجيات الفراءة، مثل االقتباس من نص الف ة عند 
اإلجابة عن ا سئلة. يمكن أن تتضمن ا سئلةر

ما المكان الذي يزورانه رشاد وزينة في المزرعة اآلن؟  
ما الذي يود الاالح فعله مع الماشية؟  
ماذا اشترا الاالح؟  
ماذا الحظت زينة؟  
ما المشكلة التي يبحث الاالح لها عن حل؟  

المواد المستخدمة

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
تاكيك الشيء المكون من أجزاء متعددة لاحص   

طريفة تركيبها مًعا.
التعاون إلعادة تركيب ا جزاء لتكوين شيء   
جديد.

جمع مجموعة متنوعة من ا شياء الفديمة ليفوم التالميذ 
بتاكيكها، ومنها ا جهزة ال غيرة أو ا لعاب التي تحتوي على 
عدة أجزاء. وإضافة عناصر فيها مغناطيسات إن أمكن. إذا 

كانت هذه ا شياء فيها مسامير، يجب التأكد من وجود الماكات 
المناسبة في الحجم لهذه المسامير حتى يتسنى للتالميذ 

استخدامها.

كتاب التلميذ  الهندسة العكسية  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
أشياء قديمة لتاكيكها )مثابر   

أجهزة صغيرة(
ماكات )عند اللزوم، انظر   

تجهيزات المعلم للدرس(
شريط الصق  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

الماردات ا ساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةر
اإلدارة والتنظيم الااعالن للمهام.  
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اقرأ القصة؛ ثم ضع خًطا تحت المشكلة التي يريد الفالح حاًل لها.

مشكلة الفالح

قال الفالح: "قد تعتقدون أن مزرعتنا قديمة الطراز ولكننا نحاول تطويرها دائًما، فنحاول إيجاد بعض الخيارات لمنح الماشية حياة أفضل، تتحمل الثيران 
أعمااًل شاقة في الحقول، كما تزودنا األبقار باللبن ؛ لذا نحاول توفير بيئة مريحة  بوضعها في حقول كبيرة مفتوحة بداًل من ربطها بالحبال طوال الوقت. 

ولكن من المهم أال نفقدها أيًضا."

تحدث رشاد وزينة عن هذا الموضوع، وتذكر رشاد الصعوبة التي كان يجدها في أن يظل جالًسا دون حركة في الفصل. أشارت زينة إلى أنها عادة ما 
يتحسن أداؤها في الفصل بعد قضاء بعض الوقت في اللعب في الفناء. واتفقا على أنه إذا كانت هناك فرصة للحفاظ على حرية الماشية في المرعى، فإنها 

ستكون أقوى وقادرة على العمل بشكل أفضل للفالح.

وأضاف الفالح: "لقد اشترينا سياًجا." وبهذه الطريقة يمكن للماشية الرعي بُحرية وقتما تشاء؛ مما يحافظ على صحتها ويمنحها فرصة للحركة."

نظرت زينة إلى الحقل الواسع الذي يحيط به السياج الجديد، ثم نظرت إلى الحظيرة. وقد كانت جميلة جًدا، ولكنها الحظت شيًئا ما فجأة، وقالت: "كيف 
يتم حجز األبقار في الحظيرة لياًل؟ فقد تخرج في الظالم وتصاب بضرر."

أجاب الفالح: "هذا سؤال رائع. لقد عانينا للحفاظ على البوابة مغلقة، والتي يتم فتحها مثل الباب العادي، وألن الماشية ذكية، فتظل تدفع هذه البوابة لتفتحها 
وتخرج إلى الحقول طوال الليل."

فكر رشاد جدّيا لحل المشكلة. يبدو أن الجميع سيكونون أكثر سعادة إذا تمكنت هذه البوابات من منع الماشية من الخروج لياًل.

الدرس

7

ً
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يفوم التالميذ بما يلير تحليل النص ومشاركة ا فكار.

3. يقول المعلم ما يلي: يحتاج الفالح إلى المساعدة في حل مشكلته. نحتاج إلى توظيف ما تعلمناه إلى جانب بعض اإلضافات 
اإلبداعية. سنقوم اليوم بعمل نشاط يساعدنا على التفكير بشكل إبداعي. يصمم المهندسون أعمااًل وينشئون أشياًء لحل 

مشكالت، ولكن هذه الحلول ال تتم بسهولة. وأحياًنا يكون تنفيذ هذه الحلول له أجزاء متعددة تعمل كلها مًعا. إن حلولنا التي 
سنقدمها للفالح لها أجزاء متعددة تعمل مًعا. واليوم، دعونا نتعرف أكثر كيفية صناعة األشياء. افتحوا صفحة "التفكيك 

والتركيب." اقرأوا اإلرشادات مع الزميل المجاور لمناقشة األجزاء المتعددة للعبة الجرار وفًقا لما يتراءى لكل منكما. اكتبوا 
قائمة فيها خمسة أجزاء في العمود األول من الجدول أسفل الصفحة.

يفوم التالميذ بما يلير قراءة اإلرشادات ومشاركة ا فكار.

يفوم المعلم بما يلير التجوب في أنحاء الا ل واالستماع إلى ما أدرجه التالميذ من أجزاء في الفائمة. تشجيع التالميذ على تسمية كل جزء 
من ا جزاء التي ال يعرفوها. وبعد أن يضع التالميذ قائمة فيها جميع ا جزاء، يجب أن يعمل الزمالء مًعا لإلجابة عن ا سئلة الموجودة 

أسال ال احة.

يقول المعلم ما يلي: هل تصدقون أن الجرار مصنوع من أجزاء متعددة؟ وبالنسبة إلى الخطوة التالية فهي معرفة الغرض من كل 
جزء، واآلن ليعمل كل تلميذ منكم مع زميله في تسجيل األفكار في العمود األوسط من الجدول.

يفوم التالميذ بما يلير تسجيل أفكار.

يفوم المعلم بما يلير مساعدة التالميذ عند الضرورة. ال بأس إذا لم يتمكن التالميذ من معرفة الغرض من كل جزء.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نفكر للحظة في العجلة. ما وظيفة العجلة في الجرار؟ إذا ُأزيلت العجلة، فهل سيستمر عمل الجرار؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يفوم المعلم بما يلير إدارة حوار لمناقشة مدا ضرورة وجود عجل للجرار حتى يعمل بشكل صحيح، ولكن ال أهمية للعجل في حد ذاته دون 
ا جزاء ا خرا، ثم الطلب من التالميذ تخيل ما يحدث إذا كانت هذه العجالت أعلى سطح الجرار، ثم التأكيد على أن أجزاء الجرار تعمل 
مًعا في نظام واحد لتؤدي وظياتها. مساعدة التالميذ في فهم أنه عند وضع ا جزاء مًعا بشكل معين، فإنها تؤدي وظياة ال يمكن تأديتها 

من كل جزء على حدة.

يقول المعلم ما يلي: الخطوة األخيرة هي تسجيل أسئلتكم عن األجزاء التي رأيتموها. اكتبوا هذه األسئلة في العمود األخير من 
الجدول.

يفوم التالميذ بما يلير تسجيل ا سئلة.

4. يقول المعلم ما يلي: لديكم افكاًرا رائعة! نالحظ في الصورة أن هناك أجزاء كثيرة للعبة الجرار، هل تعتقدون أن هناك أجزاء 
ال نستطيع رؤيتها؟ كيف نعرف األجزاء المكونة لشيء ما؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

ملحوظة للمعلمر أرشد التالميذ لاكرة تاكيك ا شياء لتحديد ا جزاء الاردية التي يتكون منها هذا الشيء. الحظ أن الم طلح العلمي لهذه 
العملية هو الهندسة العكسية. حاوب ربط هذا الماهوم بما يعرفه التالميذ عن اإلنشاء باستخدام عملية الت ميم الهندسي.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! يمكننا تفكيك شيء، وحتى نتعرف على آلية عمل هذا الشيء، نحتاج إلى استراتيجية 
لنعرف طريقة تفكيكه. ما الخطوات المتبعة لمعرفة كيفية تكوين الشيء وآلية عمله؟

يفوم المعلم بما يلير تسجيل الخطوات المفترحة من التالميذ على السبورة. تخ يص وقت للتالميذ لمراجعة أفكارهم وترتيب الخطوات 
المسجلة. يجب أن تشتمل الخطوات على أفكار مثل تاكيك جزء واحد في كل مرة، وعمل رسومات حوب كياية توافق ا جزاء مًعا، وتدوين 

المالحظات حوب وظياة جزء معين، والتأكيد على التالميذ أنه ال بأس إذا لم يتمكنوا من معرفة وظياة جزء ما.  ن عملية التعلم تنطوي على 
طرح أسئلة والتعبير عن أفكار.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نكتشف كيفية عمل األجزاء المكونة لشيء واحد مًعا. ستعملون مع مجموعتكم لتفكيك شيء واحد. 
كونوا حذرين عند تفكيك أجزاء الشيء. ستكون بعض األجزاء قابلة للتفكيك، وسيتم لصق بعض األجزاء مًعا أو تثبيتها بصورة 
دائمة. يجب أن تحرصوا على أال ُيكسر أي جزء من الشيء. حاولوا أن تسجلوا ما اكتشفتموه أثناء العمل. افتحوا كتاب التلميذ 

على صفحة "الهندسة العكسية" واقرأوا اإلرشادات بمفردكم في صمت.

يفوم المعلم بما يلير توفير شيء لكل مجموعة لتاكيكه، ثم التجوب في أنحاء الا ل أثناء عمل المجموعات؛ وذلك للمساعدة عند الحاجة. 
وأيًضا تذكير التالميذ بالحااظ على ا جزاء التي يزيلونها.

يقول المعلم ما يلي: ال بد من العمل مًعا إلنهاء التجربة. عليكم أن تقرروا من سيبدأ منكم، وهكذا يأخذ كل منكم دوره في 
تفكيك أجزاء الشيء. عليكم أن تسجلوا كل خطوة بالرسومات والكلمات. ومنها آلية عمل كل جزء واألسئلة التي تودون طرحها 

عن كل جزء.

الفصل األول الربط بين القوى
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انظر إلى صورة لعبة الجرار. ما أجزاء اللعبة التي تراها؟ اذكر اسم أو وصف أكبر عدد ممكن منها. 

التفكيك البناء

سؤال يراودنيوظيفتهالجزء

155 الصف الثالث االبتدائي

الفصل األول الربط بين القوى

اتبع الخطوات التي كتبها الفصل لتفكيك الشيء الخاص بك؛ ثم سجل الخطوات التي تتخذها والنتائج التي توصلت إليها.  
اعرض أجزاء هذا الشيء عن طريق عمل ملصقات أو باستخدام األلوان.

الهندسة العكسية
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يفوم التالميذ بما يلير تنايذ خطوات التجربة.

ملحوظة للمعلمر يجب أن يأخذ التالميذ دورهم في تاكيك أجزاء الشيء. وبينما يعمل أحد التالميذ على الشيء، يفوم التالميذ اآلخرون 
بتسجيل خطوات العمل وما اكتشاوه.

5. يفوم المعلم بما يلير عند انتهاء التالميذ من تاكيك ا جزاء، يفوم المعلم بجمع التالميذ مًعا مرة أخرا.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى األجزاء التي قمتم بتفكيكها من الشيء. برأيكم ما الذي قد يحدث إذا حاولتم تركيب األجزاء 
مًعا بشكل مختلف؟

يفوم التالميذ بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار تالميذ لمشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: ماذا ستكون آلية عمل هذا الشيء الجديد؟ هل ستؤدي الوظيفة، أم ستختلف وظيفتها؟

يفوم التالميذ بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار تالميذ لمشاركة أفكارهم.

6. يقول المعلم ما يلي: دعونا نكتشف. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "إعادة البناء بطرق جديدة" وتابعوني وأنا أقرأ 
اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تبادلوا األدوار مع مجموعتكم إلعادة تركيب الشيء مًعا بطريقة جديدة. بعد أن 
يضيف كل شخص جزء، سجلوا ذلك باستخدام الكلمات والرسومات، وتأكدوا من رسم صوركم بترتيب 

الخطوات.

يفوم التالميذ بما يلير المتابعة أثناء قراءة اإلرشادات ب وٍت عاٍب.

يقول المعلم ما يلي: ربما تحتاجون إلى إضافة شريط الصق إلى الشيء الذي تعيدون تركيبه، لكن يمنع استخدام شيء آخر غير 
األجزاء التي قمتم بتفكيكها. يجب أن يحرص كل منكم على المشاركة، لذا أود من كل تلميذ منكم أن يحاول أن يأخذ جزء 

إلضافته ثم قرروا من منكم سيبدأ.

يفوم التالميذ بما يلير اختيار جزء إلضافته.

يفوم المعلم بما يلير تخ يص وقت للتالميذ لتكوين شيء جديد، ومساعدة المجموعات عند الضرورة ثم تشجيع التالميذ على معرفة ما هو 
هذا الشيء الجديد وآلية عمله. بعد انتهاء التالميذ من عمل الشيء، اطلب منهم تنظيف المواد وعرض هذا الشيء.

يفوم التالميذ بما يلير التعاون مع المجموعة لتكوين شيء جديد، وتسجيل مالحظات، وت ميم رسومات للعملية. )سيوفر هذا 
ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر المشاركة(.

7. يقول المعلم ما يلي: أود أن أرى الجانب اإلبداعي لكل تلميذ منكم. لدينا اآلن أشياء جديدة رائعة. أنا متأكد أنكم ترغبون في 
المشاركة بها. سنقوم بالمشاركة في معرض التجول لنطلع على إبداعاتكم.

يفوم المعلم بما يلير تفسيم الا ل إلى مجموعتين. سوف تتجوب المجموعة ا ولى وتفوم بطرح ا سئلة، بينما تبفى المجموعة ا خرا 
بجانب أشيائها لعرضها واإلجابة عن ا سئلة. بعد ذلك، اسمح للمجموعتين بتبادب ا دوار فيما بينهما. يتجوب المعلم في أرجاء الا ل 

ويساعد التالميذ عند الحاجة.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا شياء. طرح أسئلة واإلجابة عنها.

يفوم المعلم بما يلير التجوب في أنحاء الا ل واالستماع إلى المحادثات. بعد أن تأخذ كل المجموعات فرصتها في المشاركة، قم بجمع 
ا شياء والمواد واطلب من التالميذ العودة إلى مفاعدهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 8. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل اليوم، لقد قمتم بتفكيك شيء ثم قمتم بالتركيب مرة أخرى بطريقة مختلفة. هل تعتقدون 
أن الشيء الجديد سيعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الشيء األصلي؟ ما األجزاء التي تستخدم بغرض التزيين ولكن ليس 

لها دور في كيفية عمل هذا الشيء؟ شاركوا أفكاركم مع الزميل المجاور.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ غًدا في تصميم حل لمشكلة الفالح. ستقومون بتصميم طريقة إلبقاء البوابة مغلقة. ما األفكار التي 
أضافتها إليكم الهندسة العكسية؟ وكيف استخدمت مجموعتكم جزًءا واحًدا بطريقة جديدة؟ التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا 

معه أفكاركم.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم.

المشاركة

.

الفصل األول الربط بين القوى

الصف الثالث االبتدائي156

تبادل األدوار مع مجموعتك إلعادة تركيب الشيء مًعا بطريقة جديدة. بعد أن يضيف كل شخص قطعة، سجل ما فعلته 
باستخدام الكلمات والرسومات. تأكد من أن الرسومات مرتبة وفًقا للخطوات.

إعادة التركيب بطرق جديدة
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نظرة عامة الدرس 8

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا خالل هذا الفصل أشياء مختلفة. دعونا نبدأ في مراجعة سريعة لجميع األشياء الجديدة التي 
تعرفناها عن القوة والحركة. سنقوم بتخصيص وقت للتفكير ثم سنقوم بالمشاركة السريعة إلجاباتنا.

يفوم المعلم بما يلير تخ يص وقت للتاكير ثم اختيار تلميذ لبدء المحادثة.

يفوم التالميذ بما يلير استرجاع التجارب ووصف المااهيم الجديدة عن الفوة والحركة.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا أيًضا عن المغناطيسية. ما العالقة بين المغناطيسية والقوة والحركة؟

يفوم التالميذ بما يلير شرح المف ود بالمغناطيسية.

2. يقول المعلم ما يلي: ممتاز. سنبدأ اليوم مشروع "شاِرك" الخاص بنا. سنقوم بتصميم حل لمشكلة الفالح. فلنرجع إلى قصة 
"مشكلة الفالح." ابحثوا عن مشكلة الفالح وضعوا إصبعكم على الجزء من القصة المتعلق بهذه المشكلة.

يفوم التالميذ بما يلير إيجاد مشكلة الاالح في نهاية ال احة.

يفوم المعلم بما يلير مناقشة المشكلة، مع اعتبار أن الماشية بإمكانها دفع البوابة لاتحها.

يقول المعلم ما يلي: ما ستقومون به هو تصميم طريقة إلبقاء البوابة مغلقة حتى ال يتسنى للماشية الهروب من الحظيرة لياًل، 
لذا استعينوا بما تعلمتم لتصميم نموذج لبوابة مغلقة تحول دون خروج الحيوانات لياًل. كيف توظفون ما تعلمتموه للمساعدة في 

تصميم نموذج خاص بمشروع "شارك"؟ تحدثوا إلى زميل مجاور عن أفكاركم.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا فكار مع زميل.

يقول المعلم ما يلي: لدينا أمور كثيرة ال بد من التفكير فيها. ينطوي مشروع "شارك" على تصميم شيء يمنع الماشية من 
الهروب من الحظيرة في المزرعة.

يفوم المعلم بما يلير تفسيم التالميذ إلى مجموعات مكونة من ثالثة إلى خمسة تالميذ لمشروع "شارك."

المواد المستخدمة

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
توضيح سبب أهمية تعُرف تكلاة المنتج للاالح.  
ت ميم منتجات بسيطة الستخدامها في المزرعة.  
مراجعة عملية الت ميم الهندسي واستخدامها.  

تجهيز حفيبة من المواد لكل مجموعة من التالميذ فيها عينة من 
كل مادة أو عن ر متاح لالستخدام. ترتيب اللوازم المتبفية في 
مكان يمكن للتالميذ الوصوب إليه. عمل قائمة بكل المواد على 
ورق مخططات أو على السبورة الستخدامها أثناء شرح باقي 

الا ل.

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
مواد متنوعة لتكوين شيء )ا مثلةر   

خيط، أسطوانات من الورق المفوا، 
أشياء معدنية، مثل مشابك ورقية، عمالت 

معدنية، مغناطيسات بأحجام مختلاة، 
ع ّي، خشب، صمغ، صناديق من 

الورق المفوا(
ا جزاء المتبفية من الدرس 7  
ورق مخططات  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التاكير الناقدر
توضيح طرق التاكير.  

عملية الت ميم الهندسي  

الماردات ا ساسية

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات
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الفصل األول الربط بين القوى

اقرأ القصة؛ ثم ضع خًطا تحت المشكلة التي يريد الفالح حاًل لها.

مشكلة الفالح

قال الفالح: "قد تعتقدون أن مزرعتنا قديمة الطراز ولكننا نحاول تطويرها دائًما، فنحاول إيجاد بعض الخيارات لمنح الماشية حياة أفضل، تتحمل الثيران 
أعمااًل شاقة في الحقول، كما تزودنا األبقار باللبن ؛ لذا نحاول توفير بيئة مريحة  بوضعها في حقول كبيرة مفتوحة بداًل من ربطها بالحبال طوال الوقت. 

ولكن من المهم أال نفقدها أيًضا."

تحدث رشاد وزينة عن هذا الموضوع، وتذكر رشاد الصعوبة التي كان يجدها في أن يظل جالًسا دون حركة في الفصل. أشارت زينة إلى أنها عادة ما 
يتحسن أداؤها في الفصل بعد قضاء بعض الوقت في اللعب في الفناء. واتفقا على أنه إذا كانت هناك فرصة للحفاظ على حرية الماشية في المرعى، فإنها 

ستكون أقوى وقادرة على العمل بشكل أفضل للفالح.

وأضاف الفالح: "لقد اشترينا سياًجا." وبهذه الطريقة يمكن للماشية الرعي بُحرية وقتما تشاء؛ مما يحافظ على صحتها ويمنحها فرصة للحركة."

نظرت زينة إلى الحقل الواسع الذي يحيط به السياج الجديد، ثم نظرت إلى الحظيرة. وقد كانت جميلة جًدا، ولكنها الحظت شيًئا ما فجأة، وقالت: "كيف 
يتم حجز األبقار في الحظيرة لياًل؟ فقد تخرج في الظالم وتصاب بضرر."

أجاب الفالح: "هذا سؤال رائع. لقد عانينا للحفاظ على البوابة مغلقة، والتي يتم فتحها مثل الباب العادي، وألن الماشية ذكية، فتظل تدفع هذه البوابة لتفتحها 
وتخرج إلى الحقول طوال الليل."

فكر رشاد جدّيا لحل المشكلة. يبدو أن الجميع سيكونون أكثر سعادة إذا تمكنت هذه البوابات من منع الماشية من الخروج لياًل.

الدرس

7

ً
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3. يقول المعلم ما يلي: لنبدأ العمل على مشروعاتنا. نحتاج أواًل إلى معرفة توقعاتنا. افتحوا كتاب التلميذ على آخر صفحة من 
هذا الفصل "أقّيم نفسي." ليساعد بعضكم بعًضا في الوصول إلى الصفحة الصحيحة.

يفوم المعلم بما يلير مراجعة كل جزء من "أقيم ناسي" مع التالميذ. توضيح أي تساؤالت تدور في ذهن التالميذ.

4. يقول المعلم ما يلي: واآلن بعد أن تعرفنا التوقعات، يرجى الرجوع إلى صفحة "عملية التصميم الهندسي." بمجرد أن يصل كل 
تلميذ منكم إلى الصفحة، راجعوا العملية مًعا، ثم استرجعوا آخر مرة استخدمتم فيها عملية التصميم وكيف ساعدتكم 

الخطوات. تأكدوا من أن كل تلميذ في المجموعة على دراية بالخطوات بشكل صحيح.

يفوم التالميذ بما يلير مراجعة عملية ت ميم المخطط وشرحها للتالميذ الذين يحتاجون إلى مساعدة.

يفوم المعلم بما يلير تجميع التالميذ مرة أخرا لإلجابة عن ا سئلة الخاصة بخطوات ت ميم العملية.

5. يقول المعلم ما يلي: إن الخطوة األولى في عملية التصميم الهندسي هي الفكرة. حيث يبدأ العمل على الخطة بطرح كل 
تلميذ منكم أفكاره على مجموعته. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أفكاري."

يفوم التالميذ بما يلير االنتفاب إلى ال احة ال حيحة وقراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: لنبدأ بكتابة قائمة بأفكارنا كل على حدة، ثم يمكننا جمع هذه األفكار لبلورة خطة لتصميم البوابة. خذوا 
دقيقة لتفكروا قبل البدء.

يفوم المعلم بما يلير تخ يص وقت للتاكير للتالميذ قبل السماح لهم بالبدء في الكتابة.

يفوم التالميذ بما يلير العمل بشكل منارد في كتابة ثالثة أفكار للت ميم.

6. يقول المعلم ما يلي: واآلن قد حان وقت بدء الخطوة التالية في عملية التصميم مع مجموعاتكم. يتعاون المهندسون عادًة 
للمساعدة في عالج مشكالت حقيقية. أواًل، شاركوا أفكاركم التي كتبتموها في القائمة. باستخدام عصّي التحدث، تبادلوا األدوار 

وشاركوا ما كتبتموه إذا تطلب األمر، كما يمكنكم طرح أسئلة على أفراد الفريق لشرح أسباب نجاح أفكارهم.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم وتوضيح ت ميماتهم.

يقول المعلم ما يلي: ستختار المجموعة خطة واحدة لحظيرة الحيوانات، وسأقوم بتوزيع ورقة على كل مجموعة لوضع الخطة. 
قوموا بتوزيع المسؤوليات فيما بينكم لرسم التصميم. قد يرسم أحد تالميذ المجموعة التفاصيل وفًقا لوصف اآلخرين. ربما 

تودون أن يشارك الجميع برسم جزء مختلف، أو ربما يرسم أحد التالميذ ويصف اآلخرون وظيفة األجزاء، ثم يقوم كل تلميذ 
منكم برسم نفس الخطة في كتاب التلميذ. تذكروا أنكم مسؤولون عن تصميم أفضل الحلول مًعا أثناء التخطيط.

يفوم المعلم بما يلير توزيع ورقة على التالميذ لتسجيل قرار مجموعتهم، وتذكيرهم أنه ال بأس في عدم اختيار كل ا فكار. ربما تساعد كل 
فكرة أصلية في حل مشكلة أخرا.

يفوم التالميذ بما يلير التعاون لرسم خطة لكياية إبفاء البوابة مغلفة.

يقول المعلم ما يلي: لقد اتفقتم جميًعا على خطة. ما هي الخطوة التالية في عملية التصميم؟

يفوم التالميذ بما يلير اإلجابة بكلمة المواد.

7. يقول المعلم ما يلي: نعم. نحتاج إلى التفكير في المواد التي يمكننا استخدامها لبناء نموذجنا. فحينما نختار المواد، ال بد 
أن نفكر في األمور التي تهم الفالح، في رأيكم، ما الذي يجب على الفالح أخذه في االعتبار قبل اختيار منتج لشرائه ليساعده في 

المزرعة؟

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم مع المجموعة.

يقول المعلم ما يلي: نعم، يجب أن يكون المنتج موثوًقا به وأن يدوم لفترة طويلة. أما األمر اآلخر الذي يجب أخذه في االعتبار 
هو التكلفة. إذا كانت األداة أو القطعة الجديدة باهظة الثمن، فلن يتمكن الفالح من شرائها. لماذا تعتقدون أن التكلفة مهمة 

للفالح؟

يفوم المعلم بما يلير تشجيع المناقشة عن أهمية التكلاة للاالح.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم عن التكلاة.

يقول المعلم ما يلي: في درسنا السابق، تعلمنا أنه عند دمج األجزاء، فإنها تعمل مًعا كنظام ألداء وظيفة جديدة. حان الوقت 
لبدء التفكير في كيفية دمج المواد المتوفرة لدينا لبناء نموذج لتصميمكم.

   

المحتوى الدراسي


أستطيع استخدام معرفتي عن القوة، 
والحركة، والمغناطيسات إليجاد حل 

للفالح بمساعدة الزمالء والمعلم.

 
أستطيع استخدام معرفتي عن القوة، 
والحركة، والمغناطيسات إليجاد حل 

فعال للفالح.

  
أستطيع استخدام معرفتي عن القوة، 
والحركة، والمغناطيسات إليجاد حل 

فعال وفريد للفالح.

جودة األداء


أستطيع كتابة المالحظات وإنشاء 

المخططات، لكنها ال تشرح أفكاري 
بوضوح.

 
أستطيع كتابة المالحظات وإنشاء 
المخططات، لشرح أفكاري بوضوح.

  
أستطيع كتابة المالحظات وإنشاء 

المخططات، لشرح أفكاري بوضوح 
وبالتفصيل الدقيق.

المهارات الحياتية


أستطيع استخدام مخطط لشرح مهام 
المشروع، وتسجيل من هو المسئول، 

والتحقق من اكتمالها بمساعدة 
اآلخرين.

 
أستطيع استخدام مخطط بمفردي 

لشرح مهام المشروع، وتسجيل من هو 
المسئول، والتحقق منها عند االنتهاء.

  
أستطيع استخدام مخطط لشرح مهام 
المشروع، وتسجيل من هو المسئول، 
والتحقق منها عند االنتهاء. يمكنني 

مساعدة الزمالء وتولي القيادة في هذا 
المجال.

الفصل األول الربط بين القوى
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ن نجوم المربع التي يصف مجهودك في كل صف. اقرأ كل عبارة. لّوِ

أقّيم نفسي

157 الصف الثالث االبتدائي

الفصل األول الربط بين القوى

راجع عملية التصميم الهندسي؛ ثم ناقشها مع أعضاء فريقك، حتى يتفق الجميع على كل خطوة.

عملية التصميم الهندسي

الدرس

8

الفكرة

المواد المستخدمة

الخطة

البناء

االختبار

التحسين

الفصل األول الربط بين القوى
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كيف يمكنك مساعدة الفالح في حجز الماشية داخل الحظيرة؟ اكتب ثالث أفكار لمشاركتها مع فريقك.

1. اكتب أو ارسم مخطًطا لثالث أفكار تريد مشاركتها مع فريقك.

أفكاري

2. ارسم مخطًطا للفكرة التي تم اختيارها. ما أوجه الشبه واالختالف بين فكرتك واألفكار األخرى؟
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يفوم المعلم بما يلير اختيار تلميذ واحد من كل مجموعة لجمع حفيبة المواد.

يقول المعلم ما يلي: تمتلك كل مجموعة منكم حقيبة فيها عينة من كل نوع من المواد المتاحة لالستخدام. عند بناء النموذج 
الخاص بكم، يمكنكم استخدام أكثر من عنصر. افتحوا الحقيبة وخذوا بعض الوقت لتروا ما يمكنكم استخدامه لبناء نموذجكم.

يفوم التالميذ بما يلير التاكير في كياية دمج المواد لت ميم شيء جديد.

يقول المعلم ما يلي: أرى أن لديكم أفكاًرا لتشاركونها، دعونا نتأمل قائمة المواد الموجودة على السبورة. يمكنكم اختيار أي من 
المواد المدرجة لبناء نموذجكم. في هذا المشروع، سنفكر أيًضا في تكلفة المواد للفالح. عندما تصممون النموذج الخاص بكم، 
سيتعين عليكم تخصيص ميزانية للمواد التي تستخدمونها. سيحدد هذا ما إذا كان كان الفالح سيرغب في شراء منتجكم أم ال.

ملحوظة للمعلمر تأكد أن بعض التالميذ يعرفون أن هذا سيناريو خيالي. ، وأن المف ود بالميزانية أنهم سيضياون تكلاة جميع ا جزاء 
التي يشترونها كم روفات.

8. يقول المعلم ما يلي: سنعمل أواًل في مجموعات لتحديد تكلفة كل عنصر لمشروعنا. سيكون هناك ثالثة أسعار فقط: 1 جنيه، 
و3 جنيهات، و5 جنيهات. ستقوم مجموعتكم بتصنيف المواد إلى ثالثة فئات لتحديد األغلى ثمًنا، ومتوسط السعر، واألقل 

تكلفة. على سبيل المثال، قد تكلف األشرطة المطاطية جنيًها واحًدا ألن الكثير منها متاح وغير مكلف. وقد يصل سعر الورق 
المقوى إلى 3 جنيهات حسب حجمه. بينما قد تصل قيمة المغناطيسات الكبيرة إلى 5 جنيهات؛ ألن صنعها أغلى أو تدوم لفترة 

أطول من المواد األخرى.

يفوم المعلم بما يلير البدء في نمذجة عملية الت نيف للا ل وذلك بت نيف عن ر واحد لكل سعر. توجيه التالميذ لتوزيع هذه العناصر 
الثالثة وفًفا لت نيااتها الخاصة. اإلجابة عن أي أسئلة ومنح التالميذ نحو ثالث دقائق إلكماب الت نيف.

يفوم التالميذ بما يلير تحليل اختالفات وت نيف العناصر. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر 
التاكير الناقد(.

يفوم المعلم بما يلير السماح للتالميذ ببدء معرض التجوب لمالحظة الت نياات ا خرا. أثناء مراجعة التالميذ  فكار اآلخرين، الحظ 
ت نياات المجموعات وحدد العناصر التي غالًبا ما ستكون في ت نيف معين ثم سجلها في ثالثة أعمدة على ورق مخططات ليطلع عليها 

التالميذ. قم بالمناقشة كمجموعة كاملة أين سيتم وضع العناصر غير المتسفة مع أي ت نيف.

يفوم التالميذ بما يلير التعاون لت نيف العناصر النهائية.

يقول المعلم ما يلي: كان لدينا الوقت لنفكر في المواد المتاحة، يمكننا مراجعة الخطة مًعا. تحدثوا مع مجموعتكم لتحديد 
أفضل المواد الستخدامها. وبعد ذلك، قوموا بتسمية المواد التي ستحتاجون إليها في الرسم التخطيطي الخاص بكم.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكارهم في مجموعات وتسمية المواد في الرسم التخطيطي.

يفوم المعلم بما يلير مالحظة مشاركة التالميذ في مجموعات.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 9. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم استخدام عملية التصميم الهندسي لتصميم أداة لحماية الحيوانات في المزرعة. التفتوا 
وتحدثوا إلى الزميل المجاور عن مساعدتهم لكم اليوم.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة الزميل وإخباره عن طريفة واحدة ساعدتهم اليوم.

التاكير الناقد
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نظرة عامة الدرس 9

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في درسنا السابق، بدأنا في استخدام عملية التصميم الهندسي لتطوير منتج يمنع الماشية من الهروب من 
المكان المخصص لها في المزرعة. ما الخطوات التي اتخذناها حتى اآلن، وما الخطوة التالية؟

يفوم المعلم بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لمشاركة الخطوات.

يفوم التالميذ بما يلير تسمية خطوات عملية الت ميم الهندسي المتبعة.

يقول المعلم ما يلي: سنعمل اليوم على تصميم نموذجنا، واختباره، والبدء في تحسينه، وستكونون مسئولين عن إدارة وقتكم، 
لكننا سنتوقف لالختبار ومساعدة بعضنا بعًضا بعد مرور نصف الفترة الزمنية المخصصة. في هذه المرحلة، ستتكاتف 

المجموعات الختبار نموذجها وتقديم التغذيات الراجعة بعضها لبعض، ثم ستقررون كيفية تحسين التصميم الخاص بكم.

يفوم التالميذ بما يلير طرح أسئلة عن العملية.

2. يقول المعلم ما يلي: قبل البدء في توزيع مواد البناء، راجعوا خطتكم واتفقوا أواًل على المهام التي يجب إنهاؤها، مثل ترتيب 
المهام وتوزيع األدوار على أعضاء المجموعة. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "قائمة المهام" وتابعوني وأنا 

أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: قرروا في مجموعتكم المهام التي تحتاجون إلى إكمالها لتصميم نموذجكم؛ ثم 
سجلوا من سيكون مسؤوًل عن إكمال كل مهمة. بعد ذلك، قم بوضع عالمة أمام كل مهمة عند اكتمالها.

يفوم التالميذ بما يلير طرح أي أسئلة توضيحية.

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
استخدام مهارات إدارة الذات إلنجاز المهمة.  
التعاون لعمل نموذج من منتج.  
تفديم تغذية راجعة فعالة للتحسين من نموذج   

زميل آخر.

نواتج التعلّم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعمل

اإلنتاجيةر
وضع قائمة بالمهام المفرر   

إنجازها، وال سيما وضع خطط بديلة.

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةر
اإلدارة والتنظيم الااعالن للمهام.  

المواد المستخدمة

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
مواد لبناء النموذج  
خطة الت ميم  

الت ميم الهندسي  

الماردات ا ساسية

اجعل التالميذ يجلسون في مجموعات عمل في بداية الدرس. 
وزع الخطط التي وضعتها المجموعات في الدرس 8؛ ثم ضع 

المواد في منت ف الا ل لتتمكن كل المجموعات من الوصوب 
إليها.

تجهيزات المعلم للدرس

تعلَّم لتكون

المحاسبيةر
تفديم تغذية راجعة فعالة.  

159 الصف الثالث االبتدائي

الفصل األول الربط بين القوى

قرر مع مجموعتك المهام التي تحتاج إلى إكمالها إلنشاء نموذجك؛ ثم سجل من سيكون مسئواًل عن إكمال كل مهمة. بعد ذلك، 
ضع عالمة أمام كل مهمة عند اكتمالها.

قائمة المهام

الدرس

9

تمتالمسئول عن المهمةالمهمة
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يقول المعلم ما يلي: تذكروا أنكم ستكونون مسؤولين عن تكلفة المواد في تصميمكم النهائي أيًضا؛ لذا يجب أن يكون تسجيل 
المالحظات حول التكاليف إحدى المهام التي تدرجونها.

يفوم التالميذ بما يلير المناقشة واالتااق على إدارة المشروع في مجموعات. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على 
المهارات الحياتيةر اإلنتاجية والمشاركة(.

3. يقول المعلم ما يلي: بمجرد تحديد الوظائف والمهام المراد إكمالها، ابدأوا العمل. سأوقفكم في غضون _______ 
دقيقة تقريًبا الختبار نموذجكم ومشاركة التغذيات الراجعة.

يفوم المعلم بما يلير مالحظة التالميذ أثناء عملهم، وإعطاء تذكيرات دورية حوب الوقت المتبفي والتجوب في أرجاء الا ل، وطرح أسئلة 
إرشادية مثلر

لماذا اخترتم هذه المادة؟  
كيف ستظل آمنة؟  
ماذا سيحدث لو دفعتها بفرة أو ثور؟  

يفوم التالميذ بما يلير إكماب المهام واالستعداد لالختبار.

يفوم المعلم بما يلير في منت ف وقت العمل، أوقف التالميذ حتى يتمكنوا من اختبار الت ميمات، ثم تجميع المجموعات الثنائية مًعا حتى 
تتمكن كل مجموعة من تفديم تغذية راجعة لمجموعة أخرا.

4. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "اختبار التصميم" واقرأوا معي وأنا أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اعملوا مع مجموعة أخرى لتقديم تغذية راجعة حول تصميمات بعضكم البعض. 
استمعوا إلى األفكار التي قدمها الفريق اآلخر حول تصميماتكم. سجلوا نقاط القوة والضعف في 

تصميماتكم، وما إذا كان هناك شيء يحتاج إلى التحسين.

يفوم التالميذ بما يلير متابعة الفراءة. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر المحاسبية(.

يقول المعلم ما يلي: حان الوقت لتقديم تغذية راجعة جيدة والنظر فيما إذا كان يلزم إجراء تغييرات على التصميم الخاص بكم 
أم ال. تذكروا أن تغذيتكم الراجعة تتعلق بما هو جيد وما قد يحتاج إلى تحسين في التصميم. ستقدم كل مجموعة تغذياتها 

الراجعة حتى لو لم يكتمل التصميم الخاضع لالختبار.

يفوم التالميذ بما يلير اختبار الت ميمات في مجموعات ثنائية وتفديم التاسيرات والتغذيات الراجعة.

يفوم المعلم بما يلير التجوب في أنحاء الا ل بينما يشارك التالميذ ويجرون االختبارات. تذكير المجموعات بتفديم تغذية راجعة بناءة 
بلُطف. بمجرد أن ترا أن معظم المجموعات قد انتهت، تجميع التالميذ مًعا مرة أخرا.

5. يقول المعلم ما يلي: اآلن بعد أن سمعتم اقتراحات لمنتجكم، ارسموا أو اكتبوا أي أفكار حول كيفية تحسين منتجكم الخاص 
في أسفل الصفحة. في غضون بضع دقائق، سنعود مًعا للحصول على التعليمات النهائية.

يفوم التالميذ بما يلير العمل بشكل منارد باستخدام ا فكار الجديدة للمشروع.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن كل مجموعة ستقرر التغييرات التي يجب إجراؤها، إن وجدت. قد تكون لمجموعتكم أفكار مختلفة 
قد تصلح أفضل من غيرها. اعملوا مًعا لتحديد التغييرات التي ستجرونها. سجلوا تغييرات تصميمكم في خطة مجموعتكم. 

يمكنكم إعادة رسم التصميم بالكامل أو تحديد التغييرات بلون آخر في خطتكم. خذوا وقتكم في تأمل أفكاركم؛ ألن هذا سيمثل 
المحاولة النهائية إلعادة التصميم.

يفوم التالميذ بما يلير المراجعة والتعاون إلعادة الت ميم.

يفوم المعلم بما يلير السماح للتالميذ ببدء الت ميم النهائي إذا سمح الوقت بذلك.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم في تصميم نماذجنا لمساعدة الفالح. في درسنا األخير، سنفكر في تكاليف تصميمنا ثم نشارك 
تلك التصميمات النهائية. لنأخذ بعض الوقت لشكر أعضاء الفريق. تأكدوا من ِذكر الطرق التي ساعدت الفريق على النجاح 

اليوم.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا فكار.

المشاركة

اإلنتاجية

المحاسبية

الفصل األول الربط بين القوى

الصف الثالث االبتدائي160

اعمل مع مجموعة أخرى لتقديم تغذية راجعة عن تصميمات بعضكم البعض. استمع إلى األفكار التي قدمها الفريق اآلخر عن 
تصميمك. سجل نقاط القوة في تصميمك. من ناحية، سجل نقاط القوة والضعف في تصميماتك وما إذا كان هناك شيء يحتاج 

إلى التحسين.

اختبار التصميم

التحسينالمالحظات

ارسم أفكارك في المربع اآلتي.
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نظرة عامة الدرس 10

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، صممنا واختبرنا نماذجنا، كما تلقينا أيًضا تعليقات من مجموعة آخر حول تصميماتنا. 
من يرغب في مشاركة شيء تعلمه من مجموعة أخرى؟

يفوم المعلم بما يلير استخدام ع ّي ا سماء الختيار تالميذ للمشاركة.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة أفكار جديدة.

يقول المعلم ما يلي: سنكمل اليوم تصميماتنا المحسنة. قمتم في درسنا السابق بوضع خطة إلعادة تصميمكم. لديكم 20 دقيقة 
إلكمال نموذجكم. تأكدوا من أن كل واحد منكم يعرف المهام التي يجب إكمالها ومن سيكون مسئواًل عن كل مهمة.

يفوم التالميذ بما يلير تعيين المهام وإكماب الت ميمات. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر 
التعاون(.

يفوم المعلم بما يلير التجوب في جميع أنحاء الا ل، وتذكير التالميذ بالوقت المتبفي للعمل وطرح أسئلة توجيهية مثلر
ما الدليل الذي تم استنتاجه من االختبارات والذي يدعم هذا التغيير؟  
كيف ستحسن أداتك؟  

2. يقول المعلم ما يلي: اآلن وبعد أن أكملنا نماذجنا، نحتاج إلى استكمال الميزانيات الخاصة بتصميماتنا. انتقلوا إلى الصفحة 
التالية في كتاب التلميذ بعنوان "قائمة التكاليف" وتابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: في العمود األول، قوموا بإدراج المواد التي استخدمتموها لتصميم نموذجكم. في 
العمود الثاني، اكتبوا عدد العناصر التي تم استخدامها. وفي العمود الثالث، اكتبوا تكلفة كل عنصر. أما في 
العمود الرابع، اختاروا استراتيجية الضرب لحساب المبلغ الذي تنفقه على كل عنصر. ثم اجمعوا كل القيم 

الموجودة في العمود األخير لتحديد إجمالي تكلفة تنفيذ بعض أعمال التحسين على البوابة.

يفوم المعلم بما يلير استخدام المثاب الموجود في السطر ا وب من الرسم البياني لشرح العملية. اإلجابة عن أي أسئلة ما زالت تدور في 
ذهن التالميذ. مع الوضع في االعتبار تفسيم التعليمات إلى محازات تناسب قدراتهم إذا احتاج التالميذ إلى مزيد من التوضيح إلكماب 

ال احة.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع زمالئكم في المجموعة إلدراج جميع العناصر التي استخدمتموها وعدد كل منها، ثم اعملوا 
بشكل منفرد لوضع التكاليف. عندما ينتهي كل فرد في مجموعتكم، قارنوا اإلجابات. هل لديكم أي أسئلة؟

التعاون

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

خالب هذا الدرس، يفوم التالميذ بما يلير
االستاادة من التغذية الراجعة في إعادة ت ميم   
منتج.
تحديد تكاليف الت ميم للاالح.  
التفييم الذاتي المتدرج للتعُلّم.  

نواتج التعلّم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتكون

إدارة الذاتر
استعراض التفدم في تحفيق ا هداف.  

تعلَّم لتعمل

التعاونر
 احترام آراء اآلخرين.  

تأكد من أن بعض التالميذ يجلسون مع 
مجموعاتهم الهندسية وأن تكون لديهم 

منتجات باإلضافة إلى خطط تحسين من 
الدرس السابق.

تجهيزات المعلم للدرس المواد المستخدمة

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

161 الصف الثالث االبتدائي

الفصل األول الربط بين القوى

في العمود األول، اكتب المواد التي استخدمتها لتصميم نموذجك. في العمود الثاني، اكتب عدد المواد التي تم استخدامها. وفي 
العمود الثالث، اكتب تكلفة كل منها. أما في العمود الرابع، اختر استراتيجية الضرب لتحسب المبلغ الذي تنفقه على كل منها. 

ثم اجمع كل القيم الموجودة فيه لتحديد إجمالي تكلفة تحسين البوابة.

قائمة التكاليف

 إجمالي التكلفة تكلفة الواحدة منهاالعددالمواد المستخدمة

2510مثال: مغناطيس كبير

إجمالي التكلفة: 

الدرس

10
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يفوم التالميذ بما يلير طرح أسئلة وإكماب المخطط.

يفوم المعلم بما يلير المراقبة أثناء عمل التالميذ إلكماب مخطط التكلاة.

يقول المعلم ما يلي: تحدثوا في مجموعتكم. هل كان بإمكانكم توفير مال الفالح باستخدام مواد مختلفة، أم أن هذه التكلفة في 
متناول يد الفالح ؟

يفوم التالميذ بما يلير المناقشة في مجموعات.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نشارك بعض التكاليف الخاصة بكم وما إذا كان منتجكم يمثل أفضل عملية شراء للفالح.

يفوم التالميذ بما يلير تبرير تكلاة منتجاتهم.

3. يقول المعلم ما يلي: سمعت بعض الردود المذهلة. شكًرا لكم على التفكير في الخيارات التي يجب على الفالح اتخاذها.

يفوم المعلم بما يلير تحديد المكان الذي يمكن أن تلتفي فيه مجموعات الا ل المكونة من ثالث مجموعات لمشاركة النماذج النهائية وتكلاة 
كل نموذج. تعيين ثالث مجموعات لكل مكان اجتماع.

يقول المعلم ما يلي: حان الوقت اآلن لعرض تصميم إغالق البوابة النهائي والتكاليف للزمالء اآلخرين الذين انضموا إلى 
مجموعتكم، واستمعوا إلى عروض بعضكم البعض. سيقدم كل تلميذ بعد ذلك تعليًقا واحًدا حول تصميم المجموعة وتكاليفها.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة المشاريع وتفديم تغذية راجعة.

يفوم المعلم بما يلير مراقبة العروض التفديمية وتعليفات التالميذ. عندما ينتهي الجميع، يفوم المعلم بتوجيه التالميذ للعودة إلى مفاعدهم 
مع كتاب التلميذ. جمع المشاريع لعرضها في الا ل.

4. يقول المعلم ما يلي: أنا معجب بالعمل الذي قمتم به. لنأخذ بعض اللحظات إلكمال نموذج التقييم الذاتي. تذكروا أن هذا 
التقييم يقيس عملكم الفردي، وال يقيس ما إذا كنتم راضين عن التصميم الخاص بكم أم ال. انتقلوا إلى صفحة "ُأقّيم نفسي."

يفوم التالميذ بما يلير إكماب نموذج مفياس التفييم المتدرج. )سيوفر هذا ا مر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتيةر 
إدارة الذات(.

يفوم المعلم بما يلير إذا سمح الوقت، يختار التالميذ لمشاركة ت ميم فريق آخر. يجب أن يشرحوا لماذا يعد هذا الت ميم والتكلاة من 
أفضل النماذج.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن الروابط في هذا المحور. لنبدأ بعمل المشاركة السريعة لبعض األشياء التي 
تفتخرون بتعلمها ومدى ارتباطها بالقدرة على التواصل.

يفوم التالميذ بما يلير مشاركة ا شياء التي تعلموها.

إدارة الذات

   

المحتوى الدراسي


أستطيع استخدام معرفتي عن القوة، 
والحركة، والمغناطيسات إليجاد حل 

للفالح بمساعدة الزمالء والمعلم.

 
أستطيع استخدام معرفتي عن القوة، 
والحركة، والمغناطيسات إليجاد حل 

فعال للفالح.

  
أستطيع استخدام معرفتي عن القوة، 
والحركة، والمغناطيسات إليجاد حل 

فعال وفريد للفالح.

جودة األداء


أستطيع كتابة المالحظات وإنشاء 

المخططات، لكنها ال تشرح أفكاري 
بوضوح.

 
أستطيع كتابة المالحظات وإنشاء 
المخططات، لشرح أفكاري بوضوح.

  
أستطيع كتابة المالحظات وإنشاء 

المخططات، لشرح أفكاري بوضوح 
وبالتفصيل الدقيق.

المهارات الحياتية


أستطيع استخدام مخطط لشرح مهام 
المشروع، وتسجيل من هو المسئول، 

والتحقق من اكتمالها بمساعدة 
اآلخرين.

 
أستطيع استخدام مخطط بمفردي 

لشرح مهام المشروع، وتسجيل من هو 
المسئول، والتحقق منها عند االنتهاء.

  
أستطيع استخدام مخطط لشرح مهام 
المشروع، وتسجيل من هو المسئول، 
والتحقق منها عند االنتهاء. يمكنني 

مساعدة الزمالء وتولي القيادة في هذا 
المجال.

الفصل األول الربط بين القوى

الصف الثالث االبتدائي162

ن نجوم المربع التي يصف مجهودك في كل صف. اقرأ كل عبارة. لّوِ

أقّيم نفسي
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

ي مم نموذًجا لفال بوابة مع مجموعة، 
والمساهمة الاردية البسيطة في ت ميم 

النموذج وتوظياه.
المجاالت المهنية أ.4.ب.

ي مم نموذًجا فعااًل لفال بوابة مع مجموعة، 
ويساهم با فكار ا ساسية في الت ميم.

المجاالت المهنية أ.4.ب.

ي مم نموذًجا فعااًل قال بوابة مع مجموعة، ويساهم 
با فكار ا ساسية اإلبداعية في الت ميم.

المجاالت المهنية أ.4.ب.

يفدم مالحظات حوب كياية تكوين ا جزاء 
ال غيرة لجسم بمساعدة الزمالء أو المعلم، 
ولكن ال يطبق هذا الماهوم على منتج قال 

البوابة.
العلوم د.1.ج.

يفدم مالحظات حوب كياية تكوين ا جزاء 
ال غيرة لجسم، ويحاوب تطبيق هذا الماهوم 

على منتج قال البوابة.
العلوم د.1.ج.

يفدم مالحظات بناءة حوب كياية تكوين ا جزاء 
ال غيرة لجسم، ويطبق هذا الماهوم على منتج قال 

البوابة بااعلية.
العلوم د.1.ج.

يتبع عملية الت ميم الهندسي وي ف كيف 
تم توظيف هذه العملية لتطوير منتج بمساعدة 

من الزمالء أو المعلم.
العلوم و.1.هـ.

يتبع عملية الت ميم الهندسي وي ف كيف 
تم توظيف هذه العملية لتطوير منتج.

العلوم و.1.هـ.

يفود المجموعة في متابعة عملية الت ميم الهندسي، 
وي ف كيف تم توظياها لتطوير منتج بتااصيل دقيفة.

العلوم و.1.هـ.

يحدد التكلاة اإلجمالية للمواد المدرجة في 
النموذج بشكل غير صحيح أو بمساعدة من 

الزمالء أو المعلم ففط.
الرياضيات ب.1.د.

يحدد التكلاة اإلجمالية للمواد المدرجة في 
النموذج بدقة.

الرياضيات ب.1.د.

يحدد التكلاة اإلجمالية للمواد المدرجة في النموذج 
بدقة. يساعد الزمالء في إكماب هذا العمل وتطبيق 
االستراتيجيات التي تم تعلمها في الرياضيات.

الرياضيات ب.1.د.

جودة األداء

يفدم الحد ا دنى من التغذية الراجعة حوب 
مدا فاعلية ت ميم الزميل لفال البوابة.

العلوم أ.1.و.

يفدم تغذية راجعة حوب مدا فاعلية ت ميم 
الزميل لفال البوابة، بما في ذلك ا فكار 

العامة للتحسين.
العلوم أ.1.و.

يفدم تغذية راجعة خاصة ورصينة حوب مدا فاعلية 
ت ميم الزميل لفال البوابة، بما في ذلك ا فكار 

العامة للتحسين.
العلوم أ.1.و.

يسجل مالحظات لشرح الت ميم قد تتضمن 
مخططات، لكن العمل ياتفر إلى الوضوح.

العلوم أ.1.ز.

يسجل مالحظات تتضمن مخططات لشرح 
الت ميم بوضوح.
العلوم أ.1.ز.

يسجل مالحظات تتضمن مخططات لشرح الت ميم 
بوضوح وذكر التااصيل المميزة.

العلوم أ.1.ز.

المهارات الحياتية

يشرح عمليات التاكير بفليل من الوضوح، 
وقد يواجه صعوبة في التعبير عن ا فكار 

للزمالء.
التاكير الناقد

التحدث واالستماع أ.2.أ.

يشرح عمليات التاكير بوضوح عند مشاركة 
ا فكار مع الزمالء والمعلم.

التاكير الناقد
التحدث واالستماع أ.2.أ.

يشرح عمليات التاكير بشكل واضح جًدا عند مشاركة 
ا فكار مع الزمالء والمعلم. كما يجيب عن على 

ا سئلة بشكل فعاب لمزيد من التوضيح أو تفديم مزيد 
من التااصيل عند طرحها.

التاكير الناقد
التحدث واالستماع أ.2.أ.

يستخدم قائمة المهام بمساعدة الزمالء أو 
المعلم.
اإلنتاجية

المجاالت المهنية أ.1.ب

يستخدم قائمة المهام ويعدلها حسب الحاجة 
إلدارة إكماب النموذج.

اإلنتاجية
المجاالت المهنية أ.1.ب.

يستخدم قائمة المهام ويعدلها حسب الحاجة إلدارة 
إكماب النموذج بشكل فعاب. يضطلع بدور الفيادة، 

ويساعد في تنظيم المجموعة في هذا العمل.
اإلنتاجية

المجاالت المهنية أ.1.ب

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
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الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

التواصل

الروابط

الفصل الثاني: التواصل بين البشر
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صظرة علمة على اللال

التواصل بين البشر

ينلقش التالميذ كيلية التواصل بين أفراد المجتمع المحلا. ويملرس التالميذ اكتِلف
العاف الذهنا عن التحديلت التا يواجههل األفراد للفقلء على تواصل، 

ويلكروا فا دور التكنولوجيل فا حل هذه التحديلت.

2

يستكلف التالميذ األسفلب العديدة التا تجعل النلس يستخدمون وسلئل تعلَّم
المواصالت ودورهل فا المحلفظة على التواصل فيمل بينهم. يتعّرف التالميذ 

االختراعلت واالبتكلرات الجديدة فا مجلل وسلئل المواصالت والعوامل التا 
تؤثر على اختيلر المجتمع لنظلم النقل. يتعلم التالميد مكوصلت الكمفيوتر 

وينلقلون مزايل وعيوب استخدام التكنولوجيل.

5

يتعلون التالميذ لتاميم صورة من صور التكنولوجيل فا المستقفل والتا شلِرك
تسلعد النلس على استمرار تواصلهم يعمل التالميذ بملردهم لرسم وكتلبة 

قاة ُتاّور رشلد ويلسمين فا علم 2040 بلستخدام التاميملت الجملعية

3

الربط بالقضايا
المواطنة: ها اللعور بلالصتملء؛ أي أصنل جزء من مجتمع أكفر لكل منل فيه حقوقه وعليه واجفلت.

العولمة: تسلعدصل التكنولوجيل على مللركة األفكلر وتفلدلهل حول العللم.  ممل يزيد من فرص التعلم من أشخلص 
ذو ثقلفلت مختللة حول العللم  وتللرك أفكلرصل وثقلفتنل معهم.

ن الدروسالوصفالمكّوِ
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التواصل بين أفراد المجتمع

املهارات احلياتية املتضمنة
الوصفالُفعد

التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف
تحديد المعلوملت المتعلقة بللموضوع.  
التمييز بين مختلف الرؤى ووجهلت النظر.  
توضيح طرق التلكير.  

التعاون:تعلَّم لتعمل
احترام آراء اآلخرين.  

احترام التنوع:تعلَّم لتتعليش مع اآلخرين
الحاول على وجهلت صظر متعددة ومتنوعة واحترامهل لتوسيع مدارك اللهم وتعميقهل.  

التعاطف:
إظهلر التعلطف عند التواصل مع اآلخرين.  

إدارة الذات:تعلَّم لتكون
استعراض التقدم فا تحقيق األهداف.  

المحاسبية:
تقديم تغذية راجعة فعللة.  

القدرة على التحمل:
إظهلر التأصا وضفط النلس.  
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م مؤشرات التعلُّ
على مدار هذا اللال، يسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعلُّم التلليةو

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ. المللركة بللعلية فا مجموعة من المنلقللت الجملعية مع الزمالء والكفلر 
فا مجموعلت صغيرة ومجموعلت أكفر.

1.ب. اتفلع قواعد المنلقلة المتلق عليهل.
1.جـ. االستملع إلى المتحدث بلهتملم واصتفله حتى آخر فقرة فا الفيلن أو 

القاة.
1.هـ. االستملع إلى المتحدثين من أجل التواصل، واإلدراك، والوصول إلى فهم 

للموضوع أو المسألة، أو توضيح اللهم أو تعميقه.
1.و. االستللدة من أفكلر اآلخرين فا المنلقلة والتعفير عن أفكلرهم بوضوح.

العلوم:
و. التصميم الهندسي والتشغيل

1.أ. شرح مع التوضيح خالئص التكنولوجيل ومجلل استخدامهل.
1.ب. شرح دور المجتمع فا التطوير واستخدام التكنولوجيل مع التوضيح.

1.و. تقييم تأثير المنتجلت والُنظم بلستخدام النملذج وتقديم الدعم.

الدراسات االجتماعية:
جـ. فهم العالم من منظور مكاني

2.ج. توضيح كيلية مسلعدة وسلئل النقل فا التواصل بين األفراد واألملكن 
واألفكلر.

2.د. تحديد أسفلب اصتقلل النلس من مجتمع أو منطقة إلى أخرى.

د. النظم البشرية
1.أ. توضيح اللرق بين المنتج والمستهلك والعالقة بينهمل

2.أ. المقلرصة بين األسلليب المتعددة فا تفلدل الفضلئع والخدملت )م ل 
المقليضة أو التفلدل النقدي(.

2.ب. وصف كيلية التجلرة فا السلع والموارد حول العللم والسفب وراء ذلك.
2.ج. وصف طرق النقل المتعددة التا قد ُتسهل التجلرة.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
أ. الروابط العائلية والسالمة في المجتمع

2.ب. وصف أهمية إظهلر االحترام للمعلمين، وأفراد األسرة، واألصدقلء، 
والزمالء، واألفراد اآلخرين.

التربية الفنية:
أ. إنتاج تصميمات فنية

2.ج. إضلفة تللصيل إلى العمل اللنا لتعزيز مغزاه.

ب. إنتاج تصميمات فنية
1.ب. وصف مل تعفر عنه القطعة اللنية.

المجاالت المهنية:
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

1.أ. تحديد مهلرات التعلمل الجيد مع اآلخرين فا المدرسة والمنزل وتوضيحهل 
)شلملة األصلطة المهنية المختللة(.

1.ب. التعلون مع مجموعة من التالميذ إلصجلز مهمة )بمل فيهل المهلم المتعلقة 
بللمهن(.

القراءة:
أ. مهارات القراءة األساسية: مفاهيم الطباعة.

1.ب. قراءة محتويلت الاور، والعنلوين الرئيسية، والعنلوين اللرعية 
واستخدامهل للتنفؤ بمحتوى النص.

د. مهارات القراءة: الطالقة
1.أ. قراءة صاوص بدرجة صعوبة تنلسب الاف ال للث االبتدائا بمستوى 

يتسم بللدقة والطالقة لدعم اللهم.
1.ب. القراءة للتعفير عن معنى وأسلوب النص )صيغ االستلهلم، أو التعجب، أو 

األمر(.
1.جـ. استخدام السيلق لتأكيد حلظ الكلمة أو التاحيح الذاتا لألخطلء وفهمهل 

وإعلدة قراءتهل حسب الحلجة.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طرح أسئلة واإلجلبة عنهل للداللة على فهم النص، على أن تلير بوضوح 

إلى النص كأسلس لإلجلبلت.
1.ب. وصف شخايلت القاة والمقلرصة بينهم )على سفيل الم للو صللتهم، أو 
دوافعهم، أو مللعرهم(، وتوضيح كيف تسلهم تارفلتهم فا تسلسل األحداث.

2.أ. تحديد الرسللة المحورية أو الدرس من النص، وتوضيح طريقة صقلهل من 
خالل التللصيل األسلسية.

و. فهم نص القراءة: النص الذي يحتوي على معلومات
4.أ. طرح أسئلة واإلجلبة عنهل لتحديد معنى الكلملت والعفلرات الدراسية 

والمحددة للموضوع.
5.ب. استخدام العروض التقديمية المرئية والمعلوملت الواردة فا النص لوصف 

مل ورد به من أفكلر أسلسية.
6.أ. تحديد األسفلب التا يقدمهل المؤلف لدعم األفكلر الرئيسية فا النص.

8.أ. قراءة صص يحتوي على معلوملت وفهمه بمستوى صعوبة ينلسب الاف 
ال للث االبتدائا.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.ز. استعراض إتقلن قواعد اللغة واستخدامهل فا الكتلبة والتحدث.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ. كتلبة جمل كلملة بلستخدام عالملت ترقيم، وحروف جر وحروف عطف )م ل 
ف، ثم، و( حسفمل يكون منلسًفل.

ب. السرد
1.أ. كتلبة قاص للتعفير عن تجلرب أو أحداث حقيقية أو خيللية بوصف 

التللصيل وتسلسل واضح لألحداث.
1.ب. كتلبة فقرة وصلية قايرة لوصف موقف أو تقديم راٍو و/ أو شخايلت.

1.د. ترتيب تسلسل حدث تتكلف أحداثه تدريجًيل بلكل طفيعا، بلستخدام 
الكلملت والعفلرات الزمنية لإلشلرة إلى ترتيب الحدث.

د. العملية، واإلنتاج، والبحث
1.أ. استخدام مخططلت األفكلر لوضع خطة الكتلبة.

1.ب. االستعلصة بأسئلة الزمالء واقتراحلتهم لاقل عملية الكتلبة.
1.جـ. استعراض الكتلبلت اللردية ومراجعتهل لاقلهل.
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
د.أ. المفاهيم األساسية والعملية

1.أ. المقلرصة بين وظلئف الكمفيوتر ومللهيمه المختللة، بمل فا ذلك مكوصلته 
الملدية والفرمجيلت واالتالل.

1.ب. شرح المفلدئ الفسيطة واألسلسية لتكنولوجيل الكمفيوتر )م ل أصظمة 
التلغيل واللفكلت(

1.جـ. شرح كيلية مسلهمة التكنولوجيل الرقمية فا تيسير أمور حيلتنل 
وأمور عملنل والتطوير منهمل )من خالل التنظيم، وإدارة الوقت، وأدوات 

التواصل(.

ب. األمان واالستخدام اآلمن
1.أ. وصف االستخدام اآلمن والمسؤول للعديد من أدوات االتالل المفلشر 

وغير المفلشر بلالصترصت.
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أهداف التعلّمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
تحديد الروابط بين النلس فا المجتمع.  
تحديد طرق التواصل بين النلس وأسفلب ذلك.  
عمل عاف ذهنا عن التحديلت التا يواجههل األشخلص فا الحللظ على التواصل بينهم.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
اكتللف كيلية تطور التطفيقلت التكنولوجية بمرور الزمن.  
تحديد الملكالت التا سلهمت التكنولوجيل فا حلهل.  
عمل عاف ذهنا عن الطرق الجديدة التا يمكن أن يتواصل بهل النلس فا المستقفل.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
تحديد أسفلب حلجة النلس إلى وسلئل صقل.  
توضيح أسفلب مملرسة التفلدل التجلري بين النلس ودور وسلئل النقل فا تسهيل هذا التفلدل.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
وصف مقوملت شفكة النقل.  
تحديد العوامل التا يراعيهل المهندسون عند تاميم شفكة النقل.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
تحديد مزايل تكنولوجيل النقل الجديدة وعيوبهل.  
استخدام المغلصط لعمل صموذج يوضح كيلية عمل القطلر المغنلطيسا.  
تخيل تكنولوجيل جديدة إلضلفتهل إلى تكنولوجيل المدينة "الذكية".  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
قراءة اللقرة قراءة سريعة لالطالع على التللصيل.  
تحديد مكوصلت الكمفيوتر ووظيلة كل مكون.  
تحليل المعلوملت وذكر أسفلب اإلجلبلت.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
تحديد الملكلة والحل المنلسب فا القاة.  
منلقلة القضليل والرد باورة محترمة على اآلخرين.  
االستعلصة بللدليل لدعم النقلش.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
وضع خطة للتعلون فا العمل.  
تاميم حل لملكلة.  
االعتراف بمسلهملت الزمالء فا العمل الجملعا.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التواصل بلألفكلر داخل المجموعة للوصول إلى أفضل تاميم.  
إظهلر الجلصب اإلبداعا عند تحديد عنلصر القاة فا المستقفل )الزملن والمكلن(  
إرسلل رسللة بلستخدام اللن كوسيلة.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
اإلقرار بأهمية الكتلبة اإلبداعية.  
استخدام عملية الكتلبة لايلغة قاة تدور أحداثهل فا المستقفل وتسلعد فا تاميم حل.  
التقييم الذاتا للتعلم وإدارة األهداف.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل الثاني
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املواد املستخدمة
أقالم تلوينورق مخططلتأقالم رصلصكتلب التلميذ

مغنلطيسلت دائرية ملرغة من المنتاف أكيلس ورقية صغيرةبطلقلت فهرسةمقص
)م ل كعكة الدوصلت(

ورق أبيض للكتلبةورق مالحظلت الصق )اختيلري(

الصف الثالث االبتدائي

اكتِشف
2020-2021الفصل الدراسي الثاني
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نظرة عامة الدرس 1
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشلدات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم فصاًل جديًدا في محورنا "الروابط". لقد تعرفنا على دور القوى في ربط األشياء بعضها ببعض. 
وفصلنا الجديد بعنوان "التواصل بين البشر." فما الذي تتوقعون أن نتعلمه من هذا الفصل؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقوم المعلم بمل يلاو إدارة منلقلة فا اللال عن المقاود بللتواصل بين أفراد المجتمع. ثم طرح أسئلة لمعرفة مل يلهمه التالميذ عن 
األسفلب المختللة وراء بقلء األفراد على تواصل والطرق المعينة على ذلك. طرح أسئلة م لو

مل المقاود بقولنل يستطيع النلس التواصل مًعل؟  
من يللركنل بم لل عن وقت كلن فيه على تواصل مع أفراد أسرته أو أصدقلئه؟  
مل أسفلب رغفة األفراد فا التواصل؟  
مل الوسلئل التا يمكن للنلس التواصل بهل شخاًيل؟ عندمل يكون هؤالء النلس فا أملكن بعيدة؟  

2. يقول المعلم ما يلي: أحياًنا يكون التواصل بين األفراد سهاًل عند مشاركة شيء مثير حدث في المدرسة مع الوالدين. وقد 
يكون التواصل أصعب من ذلك، إذا كان أحد األقارب يعيش في مكان بعيد. سنقوم في هذا الفصل بتحديد مشكلة أو شيء يحتاجه 

الناس خالل تواصلهم ثم محاولة الوصول إلى حل لذلك. سنقوم بدراسة أسباب تواصل األفراد، والتعرف على طرق التواصل 
المختلفة التي منها استخدام االختراعات الجديدة. دعونا نبدأ بالتفكير في مجتمعاتنا. افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة 

بعنوان "مجتمعي." اقرأوا اإلرشادات بشكل منفرد، وبعد ذلك سنقرأ الصفحة مًعا.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة اإلرشلدات فا الالحة.

يقول المعلم ما يلي: سأعطيكم بضع دقائق لرسم صورة تمثل مجتمًعا تستمتعون بالتواصل معه. على أن يضم هذا المجتمع 
أسرتك، واألصدقاء، والمدرسة، أو أناًسا آخرين، باإلضافة إلى األماكن التي ترون ضرورة تضمينها. سأعطيكم مزيًدا من اإلرشادات 

عند االنتهاء.

يقوم التالميذ بمل يلاو رسم صور للمجتمعلت.

يقول المعلم ما يلي: واآلن لنقم بـ رفع األيدي وتكوين ثنائيات لمشاركة رسوماتكم. سيقوم التلميذ الذي يشارك معك بإضافة 
شيء إلى ما رسمته عن المجتمع. وسنقوم بتطبيق ذلك أربع مرات. لنبدأ.

يقوم المعلم بمل يلاو إعطلء إشلرة للتالميذ ليجد كل منهم زمياًل جديًدا، بلإلضلفة إلى تخايص وقت إلضلفة بعض األشيلء إلى الرسوملت 
عن المجتمعلت.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة األفكلر وإضلفتهل إلى الرسوملت التا تم ل المجتمعلت.

يقوم المعلم بمل يلاو إعطلء إشلرة للتالميذ للعودة إلى المقلعد.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
تحديد الروابط بين النلس فا المجتمع.  
تحديد طرق التواصل بين النلس وأسفلب ذلك.  
عمل عاف ذهنا حول التحديلت التا يواجههل   

األشخلص فا الحللظ على التواصل بينهم.

المجتمع  
الروابط  

كتلب التلميذ  
أقالم رصلص  
أقالم تلوين  
ورق مخططلت  

الملردات األسلسيةصواتج التعلّم

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتعمل

التعلونو
احترام آراء اآلخرين.  

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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ارسم صورة توضح فيها التواصل مع أفراد مجتمعك، ثم اطلب من أربعة زمالء اقتراح إضافات إلى الصورة. ثم صف 
ما يعنيه التواصل بين البشر.

مجتمعي

الدرس

1

مجتمعي

كيفية التواصل بين البشر:
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يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على مشاركة عملكم وإظهار احترامكم في إضافة بعض األشياء إلى رسومات زمالئكم. لقد حان 
وقت إكمال الجزء األخير  من الصفحة، اكتبوا جملة لوصف المقصود بتواصل األفراد وفًقا لما رسمتموه في الصورة التي تمثل 

المجتمع.

يقوم التالميذ بمل يلاو كتلبة توضيح.

يقول المعلم ما يلي: واآلن شاركوا أفكاركم مع الزميل المجاور. استمعوا جيًدا إلى ما يقوله الزميل. سأطلب منكم مشاركة 
أفكاره/أفكارها وليس أفكاركم.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة األفكلر واالستملع جيًدا إلى إجلبلت اآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نشارك هذه األفكار مًعا. سأقوم باختيار ثالثة تالميذ لمشاركة ما قاله التلميذ اآلخر. ال بد من 
التعبير باحترام إذا كنت توافق أو ال توافق على أفكار زميلك.

يقوم التالميذ بمل يلاو المللِركة واالستملع إلى ردود اآلخرين. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهلرة الحيلتيةو 
التعلون.(

3. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. كما نرى فإن التواصل مع األفراد ال يكون في صورة واحدة أو لغرض واحد. 
فنحن نتواصل مع االفراد من خالل تكوين عالقات أو التواصل من خالل تبادل بعض األشياء مثل الطعام أو حتى تبادل 

المعلومات. دعونا نفكر في كل األفراد المختلفين الذين نتواصل معهم في المجتمع.

يقوم المعلم بمل يلاو كتلبة "أصل" على السفورة. وأثنلء مللركة التالميذ بأفكلرهم، تسجيل مختلف األفراد الذين يتواصل معهم التالميذ على 
السفورة فا شكل شفكة حول كلمة "أصل" )الوالدان، اإلخوة، األصدقلء، المعلمون، األطفلء، ومل إلى ذلك(.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نفكر أكثر في طرق التواصل هذه. كيف نتواصل مع هؤالء األفراد؟ لماذا نتواصل معهم؟ افتحوا كتاب 
التلميذ على صفحة شبكة "التواصل بين األفراد." وتابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم باوٍت علٍلو اكتفوا فا كل دائرة اسم اللخص الذي تتواصلون معه فا المجتمع واكتفوا فا كل سطر 
طريقة التواصل مع هذا اللخص وسفب التواصل.

يقوم المعلم بمل يلاو إعطلء م لل على كيلية مللركة المعلوملت وسفب ذلك إذا لزم األمر، م لو ُأحلدث أختا فا الهلتف مسلء كل يوم. 
لنتجلذب مًعل أطراف الحديث الممتع. وقد تكون ثمة أسفلب أخرى للتواصل، تخص العمل أو المدرسة أو شراء شاء مل أو تلقا خدمة. 

مسلعدة التالميذ عند الحلجة على تسجيل هذه األفكلر.

يقوم التالميذ بمل يلاو تسجيل أفكلر على اللفكة.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد فكرنا في طرق كثيرة ومختلفة تجعل الناس يتواصلون في مجتمعنا مع ذكر أسباب ذلك. يسهل على 
الناس استمرار التواصل مع أسرتهم في المنزل وأصدقاء المدرسة. ولكن ماذا عن التواصل مع أفراد من أماكن بعيدة؟ أو أفراد ال 

يتسنى لنا رؤيتهم كل يوم؟ يصعب التواصل مع هذا النوع من األفراد. ما الطرق التي يستطيع بها األفراد التواصل رغم بعد 
المسافات؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقوم المعلم بمل يلاو مالحظة إجلبلت التالميذ التا تلتمل على الكمفيوتر والتطفيقلت التكنولوجية الخلصة بللنقل.

يقول المعلم ما يلي: إن معظم الطرق التي ذكرتموها هي أمثلة على التكنولوجيا الحديثة. يتجه تفكيرنا نحو ابتكار اختراعات 
جديدة إذا واجه الناس مشكلة أو تحد، وبناء على ذلك، يصممون حاًل لهذه المشكلة. افتحوا صفحة "تحديات التواصل" واقرأوا 

اإلرشادات واتبعوها. عندما تنتهون، من فضلكم شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بمل يلاو إكملل الالحة والمللركة مع الزميل المجلور.

يقوم المعلم بمل يلاو التجّول فا أصحلء اللال ومسلعدة التالميذ حسب الحلجة. إعطلء فرصة لمللركة التالميذ بأفكلرهم مع اللال كله، 
إذا اصتهى معظم التالميذ وكلن هنلك متسع فا الوقت.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على مجهودكم الرائع اليوم. لقد قمتم بذكر أهم التحديات التي قد تواجه الناس أثناء تواصلهم مع 
بعضهم. ما التحديات أو المشكالت التي تودون حلها؟ التحدث إلى زميل مجاور آخر.

يقوم التالميذ بمل يلاو المللركة مع الزميل المجلور.

يقول المعلم ما يلي: سنقوم في الدرس القادم بالتوسع أكثر في كيفية ابتكار حلول لمثل هذه المشكالت، وذلك في مشروع 
"شارك" الخاص بنا. أنا متحمس لرؤية تصميماتكم.

التعلون

أنا

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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في كل دائرة، اكتب اسم الشخص الذي تتواصل معه في المجتمع؛ ثم اكتب في كل سطر عن كيفية وسبب التواصل مع هذا الشخص.

شبكة التواصل بين الناس
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ضع قائمة بمن ال تتواصل معهم في أغلب األحيان؛ ثم سجل السبب الذي يجعل من التواصل معهم أمًرا صعًبا، ضع دائرة حول 
التحدي الذي تهتم أكثر بحله.

تحديات التواصل

تحدي التواصلالشخص
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نظرة عامة الدرس 2
المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
اكتللف كيلية تطور التطفيقلت التكنولوجية   

بمرور الزمن.
تحديد الملكالت التا سلهمت التكنولوجيل فا   
حلهل.
عمل عاف ذهنا عن الطرق الجديدة التا يمكن   

أن يتواصل بهل النلس فا المستقفل.

كتلب التلميذ  التكنولوجيل  
أقالم رصلص  
أقالم تلوين  

الملردات األسلسيةصواتج التعلّم

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتعرف

التلكير النلقدو
توضيح طرق التلكير.  

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، قمنا بتحديد األفراد الذين نتواصل معهم في المجتمع، وكذلك طريقة التواصل. 
فليرفع يده من يتذكر طريقتين من طرق التواصل مع اآلخرين ويذكر السبب؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم. هذان مثاالن فقط من بين أمثلة كثيرة قمنا بمشاركتها في درسنا السابق. كما بدأنا في 
التفكير في الصعوبات التي نواجهها عند التواصل مع اآلخرين. إن تحديد هذه التحديات والتعرف عليها هي الخطوة األولى في 

تصميم الحلول. وغالًبا ما تنطوي هذه الحلول على التكنولوجيا. من يتذكر ما المقصود بكلمة "تكنولوجيا"؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة تعريللت من ذاكرتهم.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا اعتبار التكنولوجيا بأنها أي شيء على شكل أداة مصممة لحل مشكلة. فليس الغرض من كل 
االختراعات الوصول لطرق جديدة لحل المشكالت. أحياًنا تأتي االختراعات التكنولوجية لتطوير طرق قديمة لحل مشكلة، لذا 
تعتمد العديد من االختراعات على األفكار أو المنتجات الحالية أو تقوم بتعديلها. دعونا نكتشف المزيد. افتحوا كتاب التلميذ 

على صفحة "تطور التطبيقات التكنولوجية عبر الزمن."

يقرأ المعلم باوٍت علٍلو قص كل بطلقة؛ ثم رتب كل مجموعة من الفطلقلت حسب تطور التطفيقلت التكنولوجية عفر 
الزمن.

يقوم التالميذ بمل يلاو قص الفطلقلت وتنظيمهل وفًقل للترتيب الزمنا.

يقوم المعلم بمل يلاو تخايص وقت للتالميذ لقص الفطلقلت وترتيفهل وفًقل للتسلسل الزمنا، والتجول فا أصحلء اللال وتقديم المسلعدة 
للتالميذ ومالحظتهم. يمكن للتالميذ إصجلز المهمة بملردهم أو مع زميل لهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في ترتيب البطاقات. دعونا نشارك ما قمتم به مع الفصل. فكما استمعتم إلى مشاركة 
زمالئكم، فلتقولوا ما إذا كنتم تتفقون معهم أو تعتقدون أنه ينبغي إجراء تغيير على ترتيب البطاقات.

يقوم المعلم بمل يلاو استخدام عاّا األسملء الختيلر عدة تالميذ لمللركة كيلية ترتيب الفطلقلت. تخايص وقت للتالميذ لمراجعة 
بطلقلتهم عند الحلجة.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

3. يقول المعلم ما يلي: شكًرا على استماعكم بإنصات إلى ما شارك به زمالؤكم. تعبر كل بطاقة عن ابتكار تكنولوجي ُصمم لحل 
مشكلة ما. دعونا نفكر مًعا بشأن هذه المشكالت وكيف ساهمت التكنولوجيا في حلها. افتحوا صفحة "المشكالت والحلول". 

اقرأوا اإلرشادات في صمت مع زميل مجاور لملء كل مربع.

اكتِشف )90 دقيقة(
اإلرشلدات
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قص كل بطاقة؛ ثم رتب كل مجموعة من البطاقات حسب تطور التطبيقات التكنولوجية عبر الزمن.

المجموعة 1

تطور التطبيقات التكنولوجية عبر الزمن

الدرس

2

الفصل الثاني التواصل بين البشر

التواصل

وسائل النقل
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اختر مثااًل واحًدا للتطبيقات التكنولوجية من كل مجموعة بطاقات. فكر في المشكلة التي ساهم هذا التطبيق التكنولوجي في 
حلها؛ ثم سّجل مالحظاتك في المخطط التالي. في المربع األخير، أضف مثااًل من عندك ساعد أفراد المجتمع على التواصل.

المشكالت والحلول

التواصل

وسائل النقل

الحلالمشكلة
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يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة اإلرشلدات واتفلعهل.

يقوم المعلم بمل يلاو التجول فا أصحلء اللال بينمل يعمل التالميذ وذلك للمسلعدة حسب الحلجة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في تحديد المشكالت التي ساهم كل نوع من التكنولوجيا في حلها. لنشارك أفكارنا 
باستخدام استراتيجية المصافحة، والمشاركة، والتحّية.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم مع تلميذ أو تلميذين.

يقوم المعلم بمل يلاو إدارة منلقلة مع اللال عن الملكالت المحددة، وتلجيع التالميذ على توسيع تلكيرهم لتنلول موضوعلت عن 
االستخدام األسلسا لالختراعلت التكنولوجية والقضليل المتعلقة بللسالمة.

يقول المعلم ما يلي: نعلم أنه ليس هناك اختراع مثالي تماًما وخاٍل من العيوب. قد تظهر مشكالت جديدة، وبناًء عليه يتم 
تطويع التكنولوجيا لتلبي االحتياجات الجديدة لألفراد. حتى عند حل مشكلة جديدة، قد تظهر عيوب أخرى لهذا التطبيق 
التكنولوجي الجديد. دعونا ننظر مرة أخرى إلى البطاقات التي قمتم بتصنيفها في المجموعة 2. تؤدي هذه األشياء نفس 

الغرض. ارفعوا أيديكم إذا كان في إمكانكم إخبارنا بالغرض من هذه التطبيقات التكنولوجية.

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر تالميذ ممن يرفعون أيديهم لإلجلبة حتى يتم الوصول إلى اإلجلبة الاحيحة )النقل(.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. ُتظهر إحدى هذه البطاقات سيارة ُتستخدم لغرض النقل. ُصممت أول سيارات لتلبية حاجة أو لحل 
مشكلة. في رأيكم، ما هذه الحاجة؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقوم المعلم بمل يلاو الموافقة على كل اإلجلبلت المنطقية. قد يكون من بين هذه اإلجلبلت، التنقل من منطقة إلى أخرى، وزيلرة أفراد 
آخرين، وتفلدل الفضلئع والخدملت، وغير ذلك.

يقول المعلم ما يلي: نعم، ثمة أسباب كثيرة وراء اختراع السيارة. بالنظر إلى صور السيارات األربع من المجموعة السابقة، يظهر 
لنا كيف أضاف البشر بعض التحسينات، افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "المزايا والعيوب." اقرأوا اإلرشادات بصمت واعملوا 

مع الزميل المجاور إلكمال المخطط.

يقوم التالميذ بمل يلاو تسجيل أفكلرهم مع الزميل المجلور.

يقول المعلم ما يلي: إن أفكاركم رائعة! دعونا نكتبها على السبورة. أثناء مشاركة زمالئكم، ضعوا عالمة )√( بجوار أي فكرة 
مشابهة للفكرة التي قمتم بكتابتها في كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بمل يلاو منح التالميذ وقًتل لمللركة األفكلر، تسجيل اإلجلبلت على السفورة.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: نالحظ أيًضا أن التكنولوجيا لها دور في حل المشكالت، ولكن ما زالت هناك تحديات وأمور من المحتمل 
تفاقمها. دعونا نستخدم ما نعرفه عن كلمة "تكنولوجيا" وُنسجل أفكارنا عن هذه المفردة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

المفردات "التكنولوجيا". أظن أن هذه الصفحة تبدو مألوفة. اعملوا بمفردكم لقراءة اإلرشادات وإكمال الصفحة. عند االنتهاء 
شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بمل يلاو إكملل ملردات الالحة ومللركتهل مع الزميل المجلور. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على 
المهلرة الحيلتيةو التلكير النلقد(.

يقوم المعلم بمل يلاو التجّول فا أصحلء اللال ومسلعدة التالميذ حسب الحلجة إلكملل الملردات فا الالحة.

التلكير النلقد

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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انظر إلى كل سيارة؛ ثم اكتب المزايا والعيوب الخاصة بتصميم كل سيارة.

المزايا والعيوب

العيبالميزة
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األمثلة )مكتوبة أو مرسومة(التعريف

أدخلها في جملة

ملحوظات ) أدوات أخرى مساعدة على تعرف المعنى مثل: األدلة أو المرادفات ..(
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أكمل مخطط األفكار لمساعدتك في تعّلم الكلمة الجديدة.

المفردات: التكنولوجيا
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نظرة عامة الدرس 3

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشلدات ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد راجعنا في درسنا السابق فكرة أن التكنولوجيا تتمثل في أنها حل لمشكلة. كما اكتشفنا أن التكنولوجيا 
يمكن أن تتمثل في صورة اختراع جديد أو في صورة تطوير الختراع موجود من قبل. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا بمثال عن 

التكنولوجيا التي تطورت عبر الزمن.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة األفكلر مع زميل.

يقول المعلم ما يلي: لقد تناولنا حتى اآلن كيف ساهمت التكنولوجيا بشتى صورها في حل مشكالت الناس وساعدت على 
التواصل فيما بينهم. سنركز خالل األيام القليلة القادمة على التكنولوجيا الخاصة بوسائل النقل. في رأيكم، ما الصلة بين 

وسائل النقل وموضوع فصلنا "التواصل بين البشر؟"

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقول المعلم ما يلي: إن تعلم المزيد عن التكنولوجيا الخاصة بوسائل النقل سيساعدنا على االستعداد لمشروع "شارك" الخاص 
بنا البتكار تكنولوجيا جديدة تساعد على "التواصل بين البشر." في رأيكم، كيف ستساعدنا؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

2. يقول المعلم ما يلي: سنحصل على أفكار عن نوع التكنولوجيا التي نود اختراعها أو تطويرها. هيا نبدأ في قراءة مقال عن 
وسائل النقل، ولكن قبل أن نبدأ، فكروا في أنواع وسائل النقل التي سبق لكم استخدامها. ما أنواع وسائل المواصالت، ولماذا 

تستخدمونها؟

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر عدة تالميذ بواسطة عاّا األسملء.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
تحديد أسفلب حلجة النلس إلى وسلئل صقل.  
توضيح أسفلب التفلدل التجلري بين النلس ودور   

وسلئل النقل فا تسهيل هذا التفلدل.

المقليضة.  
التجلرة  

كتلب التلميذ  
أقالم رصلص  
أقالم تلوين  
مقص  
بطلقلت فهرسة  
ورق مخططلت  
أكيلس ورقية صغيرة  

الملردات األسلسيةصواتج التعلّم

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتعمل

التعلونو
احترام آراء اآلخرين.  

تعلَّم لتكون

القدرة على التحملو
إظهلر التأصا وضفط النلس.  

تحضير مجموعة من بطلقلت وسلئل النقل ألغراض لعفة محلكلة 
التفلدل التجلري. ستحتلج إلى 10 بطلقلت لكل صوع من أصواع 

وسلئل النقلو القلرب، والسيلرة، والطلئرة، والجمل. وقد تم 
توفير عينة بطلقلت فا صهلية دليل المعلم. قم بتقسيم األكيلس 

الورقية الاغيرة بأربعة رموز من خريطة التجلرةو دائرة، مربع، 
م لث، صجمة. ضع عدًدا متسلوًيل من األكيلس لكل منطقة. 

سيحتلج كل تلميذين إلى كيس واحد. قم بتعليق أربع إشلرات 
حول اللال، لكل منطقة )دائرة، مربع، م لث، صجمة( فا لعفة 

محلكلة التفلدل التجلري.

تجهيزات المعلم للدرس



188 اللال ال لصاو التواصل با الفلر

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة تجاربكم. ناقشنا من قبل احتياجات الناس وكيف تساهم التكنولوجيا في الحلول، 
دعونا نتعرف أكثر أهمية وسائل النقل. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "وسائل النقل وفوائدها." وتابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم باوٍت علٍلو اقرأوا المقلل عن وسلئل النقل مع زميل، ثم ضعوا خًطل تحت أسفلب حلجة النلس إلى 
وسلئل النقل أثنلء القراءة.

يقوم التالميذ بمل يلاو القراءة ووضع خط تحت أسفلب حلجة النلس إلى وسلئل النقل مع الزميل المجلور.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نناقش الفقرة ونشارك ما تعلمناه عن وسائل النقل. هل قرأتم بعض أسباب استخدام وسائل النقل؟

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر تالميذ ممن رفعوا أيديهم للمللركة وتسجيل األسفلب على السفورة أو ورقة مخططلت. تسهيل سير المنلقلة 
لتقييم فهم التالميذ بطريقة غير رسمية بلستخدام أسئلة م لو

لملذا صستقل وسيلة مواصالت عند القيلم برحلة؟  
لملذا يحتلج الفعض إلى وسلئل النقل عند التفلدل التجلري للفضلئع والخدملت؟  
مل السفب وراء استخدام الكفلر لوسلئل النقل؟  
مل السفب وراء استخدام الّنَْشُء لوسلئل النقل؟  

3. يقول المعلم ما يلي: لقد حصلنا على معلومات كثيرة من هذه الفقرة، أحسنتم عماًل. كما قرأنا، فإن السبب من وراء تواصل 
األفراد هو التبادل التجاري. دعونا نأخذ وقتنا في اكتشاف ذلك. سنلعب لعبة تساعدنا على فهم سبب التبادل التجاري بين الناس 

ودور وسائل النقل في هذا التبادل التجاري. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "البضائع." واقرأوا اإلرشادات بمفردكم في صمت.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة اإلرشلدات.

يقول المعلم ما يلي: ُتظهر هذه البطاقات بعض البضائع التي قد يحتاج إليها الناس. ماذا الحظتم في البطاقات؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة المالحظلت.

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر عدة تالميذ لمللركة األفكلر. قد يالحظ التالميذ أن بعض الاور ها صور لفضلئع )طعلم وغيره( وبعضهل 
صور لخدملت )الفنلء، الخيلطة(.

يقول المعلم ما يلي: قوموا بقص البطاقات من هذه الصفحة بدقة. وأثناء القص، يرجى أن تحافظوا على الترتيب وفًقا للصورة 
المرسومة على البطاقة، ثم سأعطيكم اإلرشادات التالية.

يقوم التالميذ بمل يلاو قص الفطلقلت.

يقوم المعلم بمل يلاو مسلعدة التالميذ عند الضرورة.

يقول المعلم ما يلي: كل تلميذ منكم سيعمل مع زميل، على أن يمثل كل تلميذين جزًءا واحًدا من مصر. انتقلوا إلى الصفحة 
التالية بعنوان "خريطة التجارة." سأوضح لكم ما المنطقة التي سيمثلها كل تلميذين منكم. إذا عرفتم المنطقة التي تمثلونها، 

فضعوا حولها دائرة في الخريطة.

يقوم المعلم بمل يلاو تقسيم اللال إلى أربع مجموعلت على أن تكون كل مجموعة تم ل منطقة.

يقول المعلم ما يلي: أما الخطوة التالية، فهي مالحظة البضائع والخدمات التي تقدمها هذه المنطقة في الخريطة. 
ستحتفظون بهذه البطاقات معكم عند بدء اللعبة. سأقوم بجمع البطاقات األخرى.

يقوم التالميذ بمل يلاو تحديد الفطلقلت ثم إعلدة الفطلقلت المتفقية إلى المعلم.

يقوم المعلم بمل يلاو جمع الفطلقلت وإعلدة توزيعهل على اللرق وفًقل للمنطقة التا سيم لوصهل، على أن يعمل كل تلميذ مع زميله. إعطلء كل 
تلميذين كيًسل ورقّيًل صغيًرا ليضعوا فيه الفطلقلت التجلرية. يجب أن يكون على كل كيس ملاق يلير إلى المنطقة التا يم لهل على 

الخريطة. وقفل بدء اللعب، قسم اللال إلى أربعة أقسلم.

يقول المعلم ما يلي: تمثل البطاقات داخل كل كيس البضائع، والخدمات، واألموال حتى يتسنى لكم التجارة مع اآلخرين. انظروا 
لحظة إلى الخريطة في كتاب التلميذ. في رأيكم، ما سبب رغبة شخص ما في التجارة بالبضائع أو الخدمات مع اآلخرين؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقوم المعلم بمل يلاو توعية التالميذ بأصه ليس بللضرورة أن يمتلك كل شخص صلس الفضلئع والخدملت عند بداية اللعفة.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! ستالحظون أن كل فريق ال يملك نفس البضائع والخدمات في بداية اللعبة قد تكون 
هناك فرصة في الحصول على بضائع مختلفة إذا كنتم بحاجة إلى بضائع موجودة في منطقة أخرى. فمثاًل، إذا كان أي فريق 

منكم يحتاج إلى ملح الطعام ألغراض الطبخ أو حفظ الطعام، فسوف تحتاجون إلى التجارة مع شخص من منطقة الصحراء 
الغربية. ما الطريقة التي ستحصلون بها على الملح؟ كيف ستقنعون شخص ما بالتجارة معكم؟

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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هل سبق لك أن ذهبت في رحلة؟ قد تتطلب الرحلة ركوب حافلة داخل المدينة أو طائرة إذا كانت الرحلة حول العالم. أين ذهبت؟ وما وسائل النقل التي 
استخدمتها؟

الذهاب في رحلة هو أحد أسباب استخدام الناس لوسائل النقل، لكن هناك العديد 
من األسباب األخرى التي قد تجعل الناس بحاجة إلى استخدام وسائل النقل فمثًل،  
يحتاج الّنَْشُء إلى التعليم في المدارس ويحتاج الكبار إلى الذهاب إلى عملهم لكسب 

المال ولكن قد تبعد المدارس وأماكن العمل مسافات كبيرة عن بيوتهم، كما يرغب 
الجميع في زيارة األصدقاء والعائلة أو الذهاب في إجازة.

الدرس

3

ا أسفل سبب حاجة الناس إلى وسائل النقل. اقرأ مع زميلك المقال عن وسائل النقل، ثم ضع خّطً

لماذا نحتاج وسائل النقل؟

ال تقتصر وظيفة وسائل النقل على مجرد نقل الناس، بل تنقل البضائع أيًضا. يحتاج الناس 
ل وسائل النقل  إلى مجموعة متنوعة من السلع، مثل: الطعام، واألثاث، والملبس. تسّهِ

الوصول إلى الموارد في مناطق مختلفة، كما أنها تنقل البضائع من أماكن اإلنتاج إلى أماكن 
التوزيع. تساعد وسائل النقل أيًضا على التواصل بين الناس حتى يستطيعوا ممارسة النشاط 

التجاري. وبالتالي، تعتمد جميع المجتمعات في كافة األنشطة على وسائل النقل الجيدة.
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زيت زيتون
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قص البطاقات، ثم استمع لمعلمك لمزيد من اإلرشادات.

البضائع

الفصل الثاني التواصل بين البشر

ش

البحر المتوسط

البحر األحمر
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انظر إلى خريطة مصر؛ سُيخبرك معلمك عن المنطقة التي سوف تتاجر فيها لتضع دائرة حولها.

خريطة التجارة
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يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقول المعلم ما يلي: عليكم أن تقرروا أثناء اللعب أهمية عملية التجارة هنا. إذا أراد أحدهم مبادلة عقدكم الذهبي بسمكة، ففي 
رأيكم هل تعد هذه تجارة عادلة؟ لماذا وِلَم ال؟

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر عدة تالميذ لمللركة األفكلر بلستخدام عاّا األسملء.

يقول المعلم ما يلي: ستسنح لكم الفرصة اآلن للتبادل التجاري مع باقي الفرق. تتكون اللعبة من جولتين. ستقومون في الجولة 
األولى بالتجارة ببعض أو كل محتويات األكياس، ولكن ستتاجرون فقط مع الفرق الموجودة في نفس منطقتكم. ليس بالضرورة 

ألي أحد أن ُيتاجر إذا لم يرغب في ذلك.

يقوم التالميذ بمل يلاو التجلرة بللفطلقلت مع اللرق األخرى. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهلرة الحيلتيةو 
التعلون والقدرة على التحمل.(

يقوم المعلم بمل يلاو يتجول المعلم فا أرجلء اللال ويسلعد اللرق فا التفلدل التجلري. والتأكد من أن التالميذ لم ينتقلوا إلى الجزء اآلخر 
من اللال، ثم تخايص بضع دقلئق للتالميذ للتفلدل التجلري ثم جمعهم مرة أخرى.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على عملكم مًعا على نحٍو رائع. لقد استمتعت باالستماع إلى حواراتكم بينما تحاولون استخدام 
أساليب اإلقناع لحث بعضكم بعًضا على التبادل التجاري. ارفعوا أيديكم إذا قمتم بالتبادل التجاري مع فريق آخر.

يقوم التالميذ بمل يلاو رفع األيدي.

4. يقوم المعلم بمل يلاو إدارة منلقلة فا اللال حول تجربة التالميذ فا الجولة األولى من اللعفة. على أن تتضمن المنلقلة أسئلة كلآلتاو
إذا قمتم بللتفلدل التجلري، فمل السفب وراء ذلك؟  
إذا لم تقوموا بللتفلدل التجلري، فمل السفب؟  
هل أصتم سعداء بمحتويلت الكيس الخلص بكم اآلن؟ لملذا وِلَم ال؟  
مل القيود التا ُفرضت عليكم أثنلء التفلدل التجلري؟ مل تأثير ذلك فا فريقكم؟  

بإمعلن النظر فا الخريطة، مل السفب وراء عدم التفلدل التجلري مع اللرق الموجودة فا الجلصب اآلخر من اللال؟ )قد يلير التالميذ إلى 
الخريطة ليالحظوا أن المسلفة الطويلة عفر الفر، أو الفحر، أو التضلريس الوعرة تجعل من المستحيل إقلمة تفلدل تجلري دون وجود أي 

وسيلة من وسلئل النقل.(

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقول المعلم ما يلي: سنقوم اآلن بإجراء جولة أخرى من التبادل التجاري. في إمكانكم هذه المرة التواصل مع كل الفرق من كل 
المناطق إلقامة التبادل التجاري. إلجراء تبادل تجاري مع الفرق في بعض المناطق، ال بد من استخدام بعض أنواع وسائل النقل 
المختلفة. سيكون استخدام وسائل النقل مكلًفا، لذا فأنت بحاجة إلى تحديد الشيء الذي سُتجرى عليه عملية التبادل التجاري. 

سأقوم بتمثيل دور "محاسب في إحدى شركات النقل." إذا أردتم استخدام أي نوع من وسائل النقل، فعليكم أن تأتوا إلّي وتطلبوا 
مني تبادل بعض البضائع الخاصة بكم مقابل استخدام وسيلة من وسائل النقل. بعد اختياركم لنوع وسيلة النقل، ُيسمح لكم 

باستخدامها حتى نهاية اللعبة.

يقوم التالميذ بمل يلاو التجلرة بللفطلقلت مع اللرق األخرى. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهلرة الحيلتيةو 
التعلون والقدرة على التحمل.(

يقوم المعلم بمل يلاو التأكد من توفر شرط وجود وسيلة صقل منلسفة ُتمكن التالميذ من التنقل إلى الجلصب اآلخر من اللال. يم ل المعلم 
دور "محلسب فا إحدى شركلت النقل." يجب أن ُيجري التالميذ التفلدل التجلري بللفضلئع و/أو األموال للراء وسيلة صقل أو استخدامهل. 

تخايص بضع دقلئق للتالميذ للتفلدل التجلري ثم جمعهم مرة أخرى.

يقول المعلم ما يلي: مذهل! لقد استمعت إلى مناقشاتكم الرائعة أثناء إجراء التبادل التجاري مع جميع المناطق المصرية. 
ارفعوا أيديكم إذا أجريتم تباداًل تجارًيا في هذه الجولة.

يقوم التالميذ بمل يلاو رفع األيدي.

يقول المعلم ما يلي: لقد الحظت أن التبادل التجاري الخاص بكم يعتمد تارة على مبادلة نوع بضاعة معين مقابل نوع آخر وتارة 
أخرى على نوع بضاعة مقابل المال. ولكن في الوقت الحالي يعتمد التبادل التجاري على مبادلة بضائع مقابل المال، غير أنه 

ثمة بعض األفراد يبادلون بضاعة مقابل أخرى، وهو ما ُيسمى بالمقايضة، وكان هذا النوع من التبادل التجاري سائًدا قديًما قبل 
أن يظهر مفهوم األموال )النقود.(

5. يقوم المعلم بمل يلاو إدارة منلقلة فا اللال حول تجربة التالميذ فا الجولة ال لصية من اللعفة. على أن تتضمن المنلقلة أسئلة كلآلتاو
لملذا قرر فريقكم إجراء هذا التفلدل التجلري إذا قمتم بللتفلدل التجلري مع فريق فا الجلصب اآلخر من اللال؟  
كيف وقع االختيلر على شاء معين تودون الحاول عليه من اللرق األخرى؟ أو مل اللاء )األشيلء( الذي كنتم تودون التخلا   
عنه؟
هل ثمة فرق فا تجربتكم بين أن يعتمد التفلدل التجلري على بضلعة مقلبل أخرى أو بضلعة مقلبل الملل؟  

التعلون

القدرة على التحمل

التعلون

القدرة على التحمل
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مل تأثير صوع وسيلة النقل فا التفلدل التجلري؟  
مل شعوركم تجله محتويلت الكيس اآلن مقلرصة بمحتويلته فا بداية اللعفة؟  

بعد االصتهلء من المنلقلة مع اللال، قم بجمع الفطلقلت من األكيلس، واطلب من التالميذ العودة إلى مقلعدهم.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم النقاش حول التبادل التجاري ووسائل النقل اليوم. واآلن لينضم كل تلميذ منكم إلى مجموعة 
لمناقشة نوع وسيلة مواصالت تحتاجونها للتواصل مع فريق آخر في منطقة أخرى من العالم إلجراء تبادل تجاري معه في 

البضائع والخدمات.

يقوم التالميذ بمل يلاو تكوين مجموعلت ومللركة أفكلر.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم اليوم. سنتعرف في الدرس القادم أكثر على كيفية مساهمة وسائل النقل في تسهيل 
التواصل بين األفراد وبعضهم.
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نظرة عامة الدرس 4

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا في درسنا األخير أن من أهم أسباب استخدام األفراد لوسائل النقل التبادل التجاري فيما بينهم. 
دعونا نقرأ قصة رشاد لنتعرف على سبب آخر الستخدام األفراد لوسائل النقل. من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

"الوصول إلى منزل زينة." من فضلكم، لنقرأ القصة بصوت عاٍل في الفصل.

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر مجموعة من التالميذ للقراءة باوت علٍل، على أن يقرأ كل تلميذ جملة أو فقرة واحدة فا كل مرة. تذكير 
التالميذ بأن ُيالحب القراءة التأثر بللمللعر.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة القاة.

يقوم المعلم بمل يلاو إدارة منلقلة حول القاة للتأكد من فهم التالميذ وإلملمهم بلستراتيجيلت القراءة، م ل االقتفلس من صص القاة عند 
اإلجلبة عن األسئلة وعقد مقلرصة بين اللخايلت. يمكن أن تتضمن األسئلةو

أين يود رشلد الذهلب ولملذا؟  
مل سفب عدم رغفة والدة رشلد فا توصيله بللسيلرة إلى منزل زينة؟  
مل سفب عدم تمكن رشلد من الذهلب سيًرا على األقدام إلى منزل زينة؟  
مل أصواع وسلئل النقل التا اقترحتهل يلسمين؟ هل كلصت خيلرات جيدة؟  
مل صوع وسلئل النقل التا تقترح أن يستخدمهل رشلد؟  

يقوم التالميذ بمل يلاو تحليل النص ومللركة األفكلر.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. دعونا نفكر في كيفية اختيار رشاد لنوع وسيلة النقل. ليست كل أنواع وسائل 
النقل مناسبة لكل المواقف، لذا ال بد من مراعاة المكان الذي ستذهب إليه، وكذلك ما تحتاج إلى أخذه معك. افتحوا كتاب 

التلميذ على صفحة "تلبية االحتياجات." اقرأوا اإلرشادات مع أنفسكم ثم اتبعوها.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة اإلرشلدات الواردة فا كتلب التلميذ واتفلعهل.

يقوم المعلم بمل يلاو إجراء منلقلة بلأن اختيلر صوع وسيلة النقل وسفب االختيلر، على أن تتضمن المنلقلة أسئلة كلآلتاو
مل صوع وسيلة النقل المنلسفة إذا كلصت الزيلرة لألصدقلء فا صهلية الللرع، ولملذا؟  
مل صوع وسلئل النقل التا ستستقلوصهل إذا وددتم التواصل مع أفراد فا الجلصب اآلخر من المحيط؟ لملذا؟  
مل صوع وسلئل النقل المنلسفة إذا كنتم بحلجة إلى صقل بضلئع ثقيلة؟  

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشلدات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
وصف مقوملت شفكة النقل.  
تحديد العوامل التا يراعيهل المهندسون عند   

تاميم شفكة النقل.

كتلب التلميذ  صظلم  
أقالم رصلص  
أقالم تلوين  
ورق مخططلت  

الملردات األسلسيةصواتج التعلّم

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتعرف

التلكير النلقدو
تحديد المعلوملت المتعلقة   

بللموضوع.
التمييز بين مختلف الرؤى ووجهلت   

النظر.
توضيح طرق التلكير.  
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عاد رشاد إلى المنزل من المدرسة وأخبر والدته أنه يريد اللعب في منزل ابنة عمه زينة، قائًل: "أمي، هل يمكن أن تصحبيني إلى منزل زينة؟ لقد اتفقنا 
على لعب كرة القدم في الفناء الخلفي لمنزلها."

فقالت أمه: "آسفة يا رشاد، ال يمكنني اصطحابك اليوم. ال أمانع في الذهاب، لكن سيارتنا معطلة."

أصيب رشاد باإلحباط، ثم بدأ يفكر في هذه المشكلة. كيف يمكنه الوصول إلى منزل 
زينة؟ إنها تسكن على ُبعد نحو 10 كيلو مترات؛ لذلك كان يعلم أنه ال يمكنه الذهاب 

مشًيا.

قالت ياسمين: "عليك أن تركب طائرة، ستكون هناك في لمح البصر. أو ربما يمكنك 
ركوب منطاد الهواء الساخن!"

ضحك رشاد من حديث أخته الصغيرة، وقال: "ال يمكنني ركوب طائرة يا ياسمين، 
يستخدم الناس الطائرات عند السفر إلى أماكن بعيدة، كما أنها باهظة الثمن، وبالنسبة 

إلى مناطيد الهواء الساخن فليست مناسبة للسفر."

فقالت ياسمين وهي تنظر بفخر إلى أخيها األكبر: "أنت تحب الجري يا رشاد، لم ال 
تجري إلى هناك بأقصى سرعتك؟"

قال رشاد: "يمكنني فعل ذلك، ولكن قد يستغرق األمر ساعة حتى أصل، وسأضطر إلى 
الجري مرة أخرى للعودة إلى المنزل. وبذلك لن يكون هناك وقت كاٍف للعب."

كان رشاد محبًطا للغاية. ذهب إلى الخارج ليفكر كيف يمكنه الوصول إلى منزل زينة. خارج الباب مباشرًة، اكتشف الدراجة التي أهداها أحد األقارب 
إلى ياسمين مؤخًرا في عيد ميلدها. أسرع مرة أخرى إلى الداخل ليطلب من ياسمين استعارتها.

قالت ياسمين وهي تبتسم: "وما المقابل يا رشاد؟"

اقرأ القصة. ما وسيلة النقل التي يجب أن يستخدمها رشاد للوصول إلى منزل زينة؟

الوصول إلى منزل زينة

الدرس

4
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اقرأ النص؛ ضع دائرة حول أنواع وسائل النقل التي استخدمتها للتواصل مع اآلخرين.

تلبية االحتياجات

فمثًل، تعتبر الدراجات مفيدة جًدا للرحلت القصيرة في الطقس الجيد، 

كما أن السفن مثالية لنقل البضائع عبر المحيطات والبحار.

ويمكن للسيارات نقل الناس بسرعة وكفاءة داخل مجتمعاتهم ومناطقهم، بينما 
يمكن للشاحنات والقطارات نقل البضائع الثقيلة. 

والطائرات مفيدة للسفر لمسافات طويلة جًدا أو عبر المحيطات بسرعة. 

كل نوع من وسائل النقل له مجموعة من المزايا والعيوب؛ مما يجعله مثالّيًا للظروف المختلفة. 

يعمل الناس مًعا ويستخدمون أنواًعا عديدة من وسائل النقل لخدمة المجتمع.
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3. يقول المعلم ما يلي: ستجدون في مدن مثل القاهرة أو اإلسكندرية الكثير من السيارات، والدراجات، والحافالت، والشاحنات، 
والقطارات، والقوارب، والطائرات. وهذا كله جزء من شبكة النقل. ُيقصد بالشبكة مجموعة األشياء التي تعمل مًعا لتلبية غرض 

مشترك. توجد أنواع متعددة من الشبكات. تعلمنا في وقت سابق من هذا العام عن األجهزة الموجودة في أجسامنا والتي تعمل 
مًعا للحفاظ على صحتنا. تعمل شبكات النقل مًعا للحفاظ على حركة األفراد والبضائع.

يقوم المعلم بمل يلاو كتلبة أصواع متعددة من وسلئل النقل المللر إليهل فا القلئمة الموجودة على السفورة.

يقول المعلم ما يلي: في رأيكم كيف تعمل األجزاء المختلفة من شبكة النقل مًعا في مدينة عظمى لدعم المجتمع؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقول المعلم ما يلي: تفكير جيد. إن شبكة النقل هي مجموعة من األفراد والمركبات التي تعمل مًعا لنقل الركاب والبضائع. 
باإلضافة إلى شبكة النقل الجوي، هناك شبكات نقل تشمل الطرق السريعة، والسكك الحديدية، وخطوط الحافالت، وخطوط 

مترو األنفاق. ما األجزاء التي تشكل شبكة النقل التي نستخدمها في مجتمعنا المحلي؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر شفكة صقل شلئعة فا مجتمعنل. عندمل يلكر التالميذ فا جميع األجزاء التا تتكون منهل شفكة النقل، قم بعمل 
قلئمة أخرى على السفورة. إذا كنت تعيش فا القلهرة، فلجعل التالميذ يركزون على حا أو منطقة أصغر فا المدينة بحيث ال تكون جميع 

الخيلرات المدرجة سلبًقل قلبلة للتطفيق.

يقول المعلم ما يلي: كل شبكات النقل المتعددة متصلة بعضها ببعض. كيف تساهم شبكات النقل في استمرار تواصل األفراد 
بعضهم مع بعض، سواء أفراد يعيشون في أماكن قريبة أو بعيدة؟ دعونا أواًل نخصص وقًتا للتفكير ثم في إمكانكم مشاركة أفكاركم 

كل في مجموعته.

يقوم المعلم بمل يلاو تحديد وقت لنقلش المجموعة. جمع التالميذ مرة أخرى بعد اصتهلئهم من المنلقلة. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ 
للتدرب على المهلرة الحيلتيةو التلكير النلقد.

يقول المعلم ما يلي: إذا استدعيُت أحدكم، فليخبر الفصل عن شيء ذكره أحد أصدقائه. تأكدوا من استخدام أمثلة محددة أثناء 
التوضيح.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة أفكاركم. أنظمة النقل موجودة في كل مكان. إن األمر يستغرق الكثير من التفكير 
والتخطيط لتصميم شبكة تعمل بكل سالسة. دعونا نقرأ المزيد عن كيفية تصميم المهندسين لهذه الشبكات. افتحوا الكتاب 

على صفحة "تصميم شبكات النقل." سنقرأ المقال بصوت عاٍل مًعا.

يقوم المعلم بمل يلاو استخدام عاّا األسملء الختيلر تالميذ لقراءة المقلل، على أن يقرأ كل تلميذ جمل قليلة. قراءة القاة باوت علٍل 
لللال عند الحلجة.

يقوم التالميذ بمل يلاو القراءة.

يقوم المعلم بمل يلاو إدارة حوار حول المقلل يتضمن األسئلة التلليةو
مل أول شاء يقوم به المهندس فا عملية التاميم؟  
مل العوامل الواردة فا القلئمة التا يجب أن يراعيهل المهندس عند تاميم شفكة النقل؟ )الموقع، األفراد الذين سيستخدمون   

هذه اللفكة(
فا رأيكم، مل العوامل األخرى التا يجب على المهندس مراعلتهل؟ )التكللة، والمنلخ، وغير ذلك.(  
مل أوجه التللبه بين العملية الموضحة فا المقلل، وكيلية استخدام عملية التاميم الهندسا فا فاولنل؟  

4. يقول المعلم ما يلي: هل تتخيلون الجهد الذي ُيبذل لتصميم الشبكات؟ ثمة كثير من العوامل التي ينبغي مراعاتها. سنقوم 
باستعراض بعض األمثلة عن شبكات النقل لنرى ما إذا كنا نستطيع أن نفكر بعقل المهندس. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

"مخطط شبكة النقل." اقرأوا اإلرشادات بصمت، وبعد ذلك سنقوم بمناقشتها مًعا.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة اإلرشلدات فا صمت.

يقول المعلم ما يلي: تعرض هذه الصفحة مخطط المهندس الذي قد يستخدمه في عمله خالل مرحلة التخطيط لعملية 
التصميم الهندسي. دعونا نالحظ المخطط مًعا. من يقرأ لنا تعريف كلمة "حاجة"؟

يقوم المعلم بمل يلاو استدعلء تالميذ لقراءة كلمة "حلجة" المجتمع باوت علٍل.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم. لقد قمنا بتحديد حاجة المجتمع وهي التواصل بين أفراده من مدن مختلفة حول العالم 
بطريقة آمنة. على سبيل المثال، سنقوم بالنظر في الشبكة التي تستخدم الطائرات. دعونا نلقي نظرة على المربع 1 الذي يشير 

إلى "الموقع." نجد في هذا المربع قائمة بوجهات شبكة النقل الجوي، كما تتضمن هذه القائمة مزايا وعيوب الموقع.

التلكير النلقد
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اقرأ المقال، ثم ضع خًطا تحت العوامل التي يجب على المهندسين مراعاتها عند تصميم شبكات النقل.

تصميم شبكات النقل

عند تصميم شبكة النقل، يجب على المهندسين التفكير في عدة عوامل 
وأحد هذه العوامل هو الموقع فما األماكن التي ستربط بينها خطوط 

شبكة النقل؟ ما مزايا وعيوب هذا الموقع؟ وما ُبعد خطوط شبكة النقل 
عن مستخدميها؟ هل سيتم استخدام الشبكة بًرا، أم بحًرا، أم جًوا؟ 

هناك عامل آخر يجب على المهندسين مراعاته وهم مستخدمو الشبكة.
هل ستنقل الشبكة الناس، أم البضائع، أم كليهما؟ ما عدد مستخدمي

الشبكة؟ وما عدد المرات التي سيتم استخدامها؟ إذا كان هناك حاجة 
إلى بناء جسر، فمن المهم معرفة الحركة المرورية عبر الجسر. ما مدى 

اتساع أو قوة الجسر ليناسب الجميع؟ ما الميزات الضرورية للتحكم 
في اتجاه وسرعة حركة المرور؟

يتم تدريب المهندسين على التغلب على مشكلت التصميم، وتتمثل إحدى مشكلت التصميم المهمة في تحسين شبكات النقل حيث يجب على المهندسين 
تصميم حّلٍ يلبي احتياجات المجتمع من ناحية، ويحافظ على البيئة من ناحية أخرى. ويخضع عمل المهندسين لعملية منظمة تبدأ بتحديد الحاجة وكتابة 

الهدف.

ّّ
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الحظ المخطط التالي كمثال، أكمل المخطط الفارغ بنوع آخر من شبكات النقل المستخدمة في البر أو في البحر.

مخطط شبكة النقل

االحتياجات:

يعيش نحو مليون مصري حالًيا في أمريكا الشمالية، ويعيش مليون شخص آخر في أوروبا، ويعيش مئات اآلالف في أستراليا. صمم 
شبكة نقل تربط هؤالء المصريين بأسرهم وأصدقائهم بأمان في الخارج.

4. النتائج

• الرحالت الجوية 

• الناس المسافرون

• الوجهات حول العالم

5.التغذية الراجعة

• عدد الرحالت الجوية

• الناس المسافرون

• الحوادث

1. الموقع

• مطار قريب من مدينة رئيسة 
في كل بلد

• إذا لم تكن تعيش في مدينة، 
فأنت بحاجة إلى حافلة/سيارة 

للوصول إلى هناك

• سوف تستخدم الطائرات 
الجو

الطائراتأنواع شبكات النقل: 

2. المستخدمون

• البالغون واألطفال

• األمتعة

• الحيوانات األليفة

• مئات الناس كل يوم

3. الموارد الالزمة

• المطارات

• الطائرات

• الطيارون 
والمضيفون

• نُظم دعم التكنولوجيا
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يقوم المعلم بمل يلاو استدعلء تلميذ لقراءة "الموقع" باوت علٍل.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم. هذه فقط بعض األمور التي يجب مراعاتها عند اختيار الموقع، مع الوضع في االعتبار وجود 
أمور أخرى. دعونا نلقي نظرة على المربع 2 "المستخدمون." يوضح هذا المربع قوائم باألفراد المستهدفين من استخدام شبكة 
النقل الجوي. ومرة أخرى، هذه بعض أمثلة على األمور التي يجب مراعاتها مع "المستخدمين." من يقرأ لنا هذا المربع بصوت 

عاٍل؟

يقوم المعلم بمل يلاو استدعلء تلميذ لقراءة كلمة "المستخدمين" باوت علٍل، ثم استكملل منلقلة بلقا المخطط، ومراجعة الغرض واألم لة 
الموضحة فا كل مربع.

المربع 3و "الموارد الالزمة" ومدرج فيهل قوائم بلألشيلء األسلسية واألفراد المطلوبين حتى تعمل اللفكة.  
المربع 4و "النتلئج" ومدرج فيهل قلئمة عمل سيحدث عند استخدام شفكة النقل.  
المربع 5و "التغذية الراجعة" تعرض مل ينفغا مراعلته الكتللف مل يلفا احتيلجنل أو مل يحقق هدفنل. صحتلج إلى النظر فا   

مدى حسن أداء النظلم، وكذلك تحديد أي ملكالت صواجههل، ثم بعد ذلك صستعين بللتغذية الراجعة لتغيير عواملنل األخرى 
وتحسين اللفكة.

يقول المعلم ما يلي: حان دوركم اآلن. هناك مخطط فارغ في الصفحة التالية. اختاروا شبكة أخرى للنقل البري أو البحري. قد 
يود أحدكم تصميم شبكة نقل؛ لذا أقترح على كل تلميذ منكم في المدرسة الذهاب في رحلة ميدانية، أو أن يزور أحدكم زميله 

اآلخر في منزله مستخدًما وسيلة نقل للوصول إليه وال يذهب إليه سيًرا على قدميه. قوموا بملء كل المربعات في المخطط مع 
الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بمل يلاو ملء المخطط بذكر أم لة على شفكة النقل الفري أو الفحري. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على 
المهلرة الحيلتيةو التلكير النلقد(.

يقوم المعلم بمل يلاو التجول فا أصحلء اللال، بينمل يعمل التالميذ؛ لتقديم المسلعدة فا ملء المخطط. ذكرهم أصه يمكنهم إلقلء صظرة على 
م لل المخطط إذا أرادوا تذكر مل يكتب فا كل مربع.

ملحوظة للمعلمو ال تنطوي شفكلت النقل على المركفلت الكفيرة فقط م ل السيلرات والطلئرات. إن بالًدا م ل هولندا واليلبلن والاين، تعتفر 
الدراجلت وشفكلت النقل التا تدعم السلر بللدراجة أمًرا له أهمية وطنية، حيث أصلأت العديد من المدن مسلرات مخااة للدراجلت أو 

ممرات للدراجلت على الطرق السريعة، بينمل تفنت المدن األخرى برامج مللركة الدراجة؛ ممل يتيح للمسلفرين ولآلخرين استخدام 
الدراجلت بلستمرار عند الحلجة.

يقول المعلم ما يلي: أرجو أن يشارك كل تلميذ منكم مخطط نظام وسائل النقل مع زميل جديد. وضحوا ما كتبتموه في كل 
مربع ولماذا. استمعوا جيًدا بعضكم لبعض.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة مخطط شفكة النقل مع الزميل المجلور وتوضيحه.

يقوم المعلم بمل يلاو التجول فا أصحلء اللال واالستملع إلى التالميذ أثنلء شرحهم للمخططلت. تلجيع التالميذ على ذكر أسفلب 
اختيلراتهم.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد بذل كل تلميذ منكم مجهوًدا رائًعا في تحليل شبكات النقل المختلفة المستخدمة في مصر وحول 
العالم. وفي ختام اليوم، تحدثوا إلى الزميل المجاور لإلجابة عن السؤال التالي: كيف أدرت العمل اليوم كمهندس؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة األفكلر مع زميل. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهلرة الحيلتيةو التلكير النلقد(.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. سوف نتعرف في درسنا التالي، ابتكارات النقل التي يصممها المهندسون للتطوير 
من شبكات النقل حتى تعمل بشكل أفضل.

التلكير النلقد

التلكير النلقد
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل مخطط في درسنا األخير لعرض أجزاء شبكة النقل المختلفة. لكي نبدأ يومنا، دعونا 
نشارك بعًضا من هذه الشبكات. سأختار تالميذ للمشاركة باستخدام عصي األسماء.

يقوم المعلم بمل يلاو استدعلء ثالثة أو أربعة تالميذ للمللركة.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة شفكلت النقل.

2. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في تذكر الشبكات التي كتبتموها على المخطط. لقد عرفنا أن التغذية الراجعة التي 
حصلنا عليها بعد استخدام الشبكة تفيد في مراجعة الشبكة. قد نحتاج إلى موارد جديدة أو موارد أكثر، أو قد نحتاج إلى معرفة 

ماهية المستخدمين. هذه فرصة للمهندسين لالستعانة باالبتكارات للتطوير من فاعلية الشبكة وتحسين أدائها. دعونا نعيد 
النظر في شيء قمنا باستكشافه في الفصل األخير لنرى ما إذا كان في إمكاننا توظيف ما تعلمناه لتصور شكل من أشكال التطور 

في شبكة النقل. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "المغناطيسات العائمة." واقرأوا اإلرشادات بمفردكم في صمت.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة اإلرشلدات.

يقوم المعلم بمل يلاو اإلجلبة عن أي أسئلة يطرحهل التالميذ عن اإلرشلدات ثم توزيع مواد على كل مجموعة صغيرة.

يقوم التالميذ بمل يلاو إعداد بحث وتسجيل المالحظلت.

يقوم المعلم بمل يلاو التجول فا أصحلء اللال وتلجيع التالميذ على دفع مغنلطيس تجله اآلخر حتى يالحظوا كيف تزيد قوة تنلفر 
المغنلطيسلت كلمل تم دفع األقطلب المتللبهة للمغنلطيسين بللقرب من بعضهمل. يلعر التالميذ بهذه القوة كمل لو كلن هنلك زصفرك يتحرك 

بينهم

يقول المعلم ما يلي: لقد كان ذلك رائًعا. أود أن أرى كيف تطفو المغناطيسات في الجو. قد يبدو مثل السحر، ولكننا نعرف أن 
ا وراء ذلك. من يتذكر المصطلح العلمي الخاص بسبب طفو المغناطيسات؟ هناك سبًبا علمّيً

يقوم المعلم بمل يلاو قفول ماطلح "تنلفر" أو ماطلح "القوة المغنلطيسية/ المجلل المغنلطيسا" بلعتفلرهمل إجلبَتين صحيحَتين، ثم يقوم 
المعلم بإدارة منلقلة مع التالميذ ليذكروا سفب طلو مغنلطيس واحد بلستخدام هذين الماطلحين العلميين.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقول المعلم ما يلي: ال نستطيع رؤية المجال المغناطيسي، ولكن نرى تأثيره. ما الدليل على وجود القوة المغناطيسية؟

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشلدات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
تحديد مزايل تكنولوجيل النقل الجديدة وعيوبهل.  
استخدام المغلصط لعمل صموذج يوضح كيلية عمل   

القطلر المغنلطيسا.
تخيل تكنولوجيل جديدة إلضلفتهل إلى تكنولوجيل   

المدينة "الذكية".

فا حلل عدم توفر مغنلطيس دائري، يمكن للتالميذ محلولة 
موازصة مغنلطيس فوق اآلخر من خالل مواجهة األقطلب 

المتقلبلة مًعل.

الهليفرلوب  
ابتكلر  
قطلر ملجليف  

كتلب التلميذ  
أقالم رصلص  
أقالم تلوين  
مغنلطيس دائري )فيه ثقوب   

على شكل كعكة دائرية أو حلقية(
ورق مخططلت  

صواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

الملردات األسلسية

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتعمل

التعلونو
احترام آراء اآلخرين.  
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ل مالحظاتك بالرسومات والكلمات. اقرأ التعليمات، ثم اتبع الخطوات إلكمال النشاط، وسّجِ

المغناطيسات العائمة

الدرس

5

المواد المستخدمة

قلم رصاص	 
اثنان من المغناطيسات الدائرية	 

التعليمات:

1. ضع القلم في وضع مستقيم على طاولتك؛ ثم حرك مغناطيًسا واحًدا تحت القلم الرصاص بحيث يكون المغناطيس مستقًرا على الطاولة.

2. حرك مغناطيًسا ثانًيا على القلم الرصاص من األعلى بحيث ال يلمس المغناطيس األول. استرجع ما تعلمته عن أقطاب المغناطيس لمساعدتك. 

مالحظاتي:

عندما وضعت المغناطيس الثاني على القلم الرصاص...
رسوماتي



اللال ال لصاو التواصل با الفلر 195

يقوم المعلم بمل يلاو تخايص وقت للتلكير ثم استدعلء من يرفع يده من التالميذ حتى يتم الحاول على اإلجلبة الاحيحة. )ثمة فجوة 
بين المغنلطيسين ال يمكن إغالقهل.(

يقول المعلم ما يلي: ما الذي نعرفه عن المغناطيسات وأدى إلى حدوث ذلك؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم )م ل األقطلب المتللبهة تتنلفر واألقطلب المختللة تتجلذب.(

يقول المعلم ما يلي: سنتعلم في هذا اليوم العالقة بين المغناطيسات ووسائل النقل. فكروا في نوع وسيلة مواصالت 
تستخدمونها. وأخبروني ما إذا كنتم تعتقدون أن المغناطيسات جزء من التصميم، وهل تعتقدون أنه ينبغي إعادة تصميم نوع 

وسيلة النقل ليتم استخدام المغناطيسات؟ تحدثوا إلى زميل مجاور عن أفكاركم.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلر مع الزمالء.

3. يقول المعلم ما يلي: يستعين المهندسون بما يعرفونه عن كيفية عمل األشياء، مثل كيفية عمل األقطاب المغناطيسية البتكار 
تكنولوجيا جديدة وتقديم ابتكارات لحل المشكالت. دعونا نتعلم أكثر عن هذه االبتكارات. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

"ابتكارات وسائل النقل." لنقرأ اإلرشادات مًعا.

يقرأ المعلم باوٍت علٍلو اقرأ المقلل مع معلمك. أواًل، ابحث عن االبتكلرات التا تستخدم المغنلطيس فا التاميم؛ ثم 
اقرأ المقلل مرة أخرى وحدد مزايل كل ابتكلر وعيوبه.

يقول المعلم ما يلي: لنقرأ المقال مًعا. وتابعوني وأنا أقرأ بصوت عاٍل. عند سماعكم الجزء الخاص بكيفية عمل المغناطيسات 
ارفعوا اإلبهام إلى أعلى.

يقوم التالميذ بمل يلاو المتلبعة ورفع اإلبهلم إلى أعلى.

يقوم المعلم بمل يلاو قراءة المقلل باوٍت علٍل. التوقف عن القراءة للرح الكلملت غير المألوفة للتالميذ عند الحلجة.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على اتباع اإلرشادات أثناء القراءة. كما سمعنا فقد تمت اإلشارة إلى المغناطيسات أكثر من مرة. إن 
األمر ممتع جًدا في التعرف على طريقة إيجاد المهندسين طرًقا مبتكرة الستخدام المغناطيسات في وسائل النقل. واآلن أود أن 

تقرأوا المقال مرة أخرى مع الزميل المجاور. وحددوا مزايا كل ابتكار وحددوا عيوبه.

ملحوظة للمعلمو يمكن إصجلز العمل التللا بلكل فردي أو فا مجموعلت ثنلئية أو يمكن أن يقوم به اللال بأكمله.

يقوم المعلم بمل يلاو قراءة اللقرة األولى وعنوان الاورة مًعل، تحديد مزايل االصتقلل لمسلفلت بعيدة فا وقت أقل وتكللة منخلضة بلإلضلفة 
إلى حمل الفضلئع و تحديد عيوب السرعة المنخلضة. صمذجة طريقة تسليط الضوء على هذه المعلوملت.

يقول المعلم ما يلي: واآلن أكملوا قراءة هذا المقال مع تحديد مزايا وعيوب نوَعي وسائل النقل المبتكرة.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة المقلل، مع تحديد المعلوملت أو وضع دائرة حولهل أو خط تحتهل.

يقوم المعلم بمل يلاو بعد اصتهلء التالميذ من القراءة وتحديد المعلوملت، يستخدم عاّا األسملء ليطلب من التالميذ مللركة األم لة ممل 
قرأوه. يطلب من التالميذ تعريف أي قسم توجد فيه المعلوملت )تحت أي عنوان فرعا(؛ كا يتمكن التالميذ اآلخرون من تحديد صلس 
المعلوملت بسهولة. تخطيط إجلبلت التالميذ فا مقدمة اللال. إصللء مخطط على شكل حرف "T"، بعنوان "مزايل" على جلصب، وعلى 

الجلصب اآلخر بعنوان "عيوب".

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في تحديد مزايا االبتكارات الجديدة لوسائل النقل وعيوبها. ال بد للمجتمعات من النظر في كل 
المزايا والعيوب ليتسنى لها إيجاد النوع المناسب لها من وسائل النقل. دعونا نتحدث عن كيفية اختيار المجتمعات لنوع وسائل 

النقل.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

ملحوظة للمعلمو على سفيل الم لل، إذا كلن هنلك مجتمع فيه عدد كفير من النلس يحب ركوب الدراجلت، فإن المدينة ستقوم بعمل مسلرات 
وتضع صظلًمل يضمن ركن الدراجلت بلكل آمن. تهتم بعض المجتمعلت بفنلء طرق جديدة وطرق سريعة للسلر بللسيلرات، والحلفالت، 
والللحنلت. غير أصه مع ارتللع سعر الفنزين، تنظر المجتمعلت فا تطفيق أفكلر جديدة. إن معظم االبتكلرات التا قرأصل عنهل قد تكون 
عللية التكللة، ولكن ثمة ك ير من المدن الكفيرة التا ُتطفق م ل هذه االبتكلرات ألصهل تنقل النلس بسرعة ودون استخدام الفنزين. تفحث 

الك ير من المدن عن بدائل للسيلرة/الحلفلة/الللحنة ممل يتوفر فيهل مزايل التكللة المنخلضة وال تستخدم الكهربلء وتسلعد فا الحللظ 
على صحة النلس.

يقول المعلم ما يلي: هناك مشروع رائع قيد التنفيذ في مصر. وهو عاصمة إدارية جديدة قيد اإلنشاء ستحوي ابتكارات أكثرها 
يخص وسائل النقل. كما يستخدم المهندسون تكنولوجيا جديدة للحفاظ على سالمة الناس. دعونا ُنطبق ما تعلمناه عن 

االبتكارات في سياق جديد. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "العاصمة اإلدارية الجديدة." اقرأوا التعليمات ثم اتبعوها مع 
الزميل المجاور.

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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اقرأ المقال مع معلمك. ابحث عن االبتكارات التي تستخدم المغناطيس في التصميم؛ ثم اقرأ المقال مرة أخرى 
وحدد مزايا كل ابتكار وعيوبه.

منذ زمن بعيد، اعتمد الناس على ركوب الحيوانات للسفر لمسافات طويلة. ثم استخدم الناس الحصان والعربة للسفر بعيًدا وحمل البضائع، ولكن السفر 
بالعربة كان بطيًئا جًدا؛ لذا تم اختراع القطارات لمساعدة الناس على السفر لمسافات طويلة بسرعة أكبر. كانت القطارات أيًضا غير مكلفة؛ لذلك كان 
ا بشكل أسرع وهو ما دفع المهندسين إلى ابتكار  يستخدمها العديد من الناس. ال تزال القطارات مستخدمة حتى اليوم، لكن الناس يطمحون "في السفر بّرً

ا." طرق جديدة للسفر بّرً

)Maglev( القطار المغناطيسي الُمعّلق

تجعل  حيث  قوي،  مغناطيس  باستخدام  الُمعلّق  المغناطيسي  القطار  يعمل 
القوة المغناطيسية القطار "يطفو" في الهواء على وسادة مغناطيسية. يتميز 
هذا القطار بالسلسة والهدوء، ويمكنه أيًضا التحرك بسرعة كبيرة تصل إلى 
أكثر من 480 كيلو متًرا في الساعة. تكمن أحد عيوب القطارالمغناطيسي 

الُمعلّق في التكلفة الباهظة في البناء والتشغيل.

)Hyperloop( القطار األنبوبى بالرفع المغاطيسي ومضخات الهواء

سينقل نظام الرفع المغاطيسي ومضخات الهواء الناس والبضائع عبر أنابيب 
لن  إذ  الساعة  في  متر  كيلو   1200 بنحو  السرعة  تقدر  كبيرة.  بسرعة  كبيرة 
تتعدى مدة الرحلة التي تستغرق 6 ساعات اآلن 30 دقيقة بهذا القطار. الطريقة 
المغناطيسات  تدفع  حيث  الُمعلّق،  المغناطيسي  القطار  تشبه  بها  يعمل  التي 
المسار. ال  الكبسوالت على طول  الزالجة  المسار وفي محرك  الموجودة على 
يحتاج القطار األنبوبي إلى الكثير من الطاقة لتشغيله، وال يسبب التلوث. لم 
إنه مكلف  البعض  األنبوبي فكرة جيدة، حيث يرى  القطار  بأن  الجميع  يقتنع 

للغاية وأن التحديات الهندسية أكثر صعوبة.

ابتكارات وسائل النقل
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يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة األسئلة واإلجلبة عنهل كل مع زميله.

ملحوظة للمعلمو يتضمن المقلل كلملت قد تكون مألوفة للتالميذ عند قراءتهل باوت علٍل، ولكن قد ال يتعرف عليهل التالميذ إذا كلصت فا 
صورة مكتوبة. ال بد من مراعلة اتفلع االستراتيجية السلبقة، م ل وضع دائرة حول الكلملت غير المألوفة قفل أن يتللرك كل تلميذين فا 

قراءة المقلل.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في التعاون مًعا أثناء القراءة. لقد تعلمنا عن بعض االبتكارات التي ستطبق في العاصمة الجديدة. 
دعونا نفكر في مزايا كل فكرة قرأناها وعيوبها. أواًل، نحتاج إلى عمل قائمة لكل ابتكار. ارفعوا أيديكم إذا كان في إمكانكم ذكر 

أحدها.

يقوم المعلم بمل يلاو استدعلء تالميذ لذكر االبتكلرات الواردة فا المقلل )أجهزة االستلعلر للكلف عن الدخلن والحريق ومراقفة حركة 
المرور والحوادث وأمن المطلرات أجهزة فحص األمتعة، النقود الرقمية فقط( ثم عمل قلئمة بكل ذلك على السفورة لمللركتهل مع التالميذ. 

ثم إدارة حوار مع اللال عن مزايل كل ابتكلر فا القلئمة وعيوبه وتسجيل مل يللرك به التالميذ.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعرفنا اليوم الكثير عن ابتكارات وسائل النقل. إنه ألمر ممتع جًدا تخيل شكل الحياة في المستقبل. 
لقد أحسنتم في استخدام مخيلتكم للتفكير في نوع التكنولوجيا التي تودون رؤيتها في العاصمة الجديدة. وفي ختام اليوم، أريد 

منكم رفع األيدي وتكوين ثنائيات لمشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ بمل يلاو إيجلد زميل، واالستملع له، ومللركة أفكلرهم.

يقوم المعلم بمل يلاو تكرار العملية مرة أو مرتين، وإتلحة الوقت لكال التلميذين لمللركة أفكلرهم.

الفصل الثاني التواصل بين البشر

189 الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

تنشئ مصر عاصمة جديدة، وسوف تكون هذه العاصمة مدينة "ذكية". سوف تستخدم التكنولوجيا لتقديم الخدمات مثل: أجهزة 
االستشعار للكشف عن الدخان أو الحرائق وإبلغ خدمات الطوارئ مباشرة. ستراقب التكنولوجيا الذكية أيًضا الحوادث وتكدس 
المرور. سيحتوي المطار على أنظمة أمنية عالية متطورة وأجهزة فحص األمتعة. ستكون العاصمة الجديدة أول مدينة في الدولة ال 

تستخدم الدفع النقدي، بل سيستخدم الناس بطاقات االئتمان أو الهواتف للدفع مقابل السلع والخدمات.

اقرأ المقال؛ وأجب عن السؤال.

العاصمة اإلدارية الجديدة

أطلق العنان لخيالك. ما أحد التطبيقات التكنولوجية أو االبتكارات التي ترغب في رؤيتها في العاصمة الجديدة؟
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نظرة عامة الدرس 6

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: تم تسليط الضوء في الدروس القليلة السابقة على وسائل النقل التي تساعد األفراد في استمرار التواصل 
فيما بينهم. لقد تعرفنا أيًضا على أساليب صممتها الحكومة في تشييد عاصمة جديدة. ينطوي جزء من التصميم على تضمين 

وسائل النقل. هّيا نفكر: ماذا تفعلون ليكون السفر إلى العاصمة جديدة أسهل؟ لنقم بـ رفع االيدي وتكوين ثنائيات لنجد فرًدا 
جديًدا للتحدث والمشاركة.

يقوم التالميذ بمل يلاو المللركة مع الزمالء.

يقوم المعلم بمل يلاو مراقفة النقلشلت واالستملع إلى األفكلر الجديدة الخلصة بلالبتكلرات.

2. يقول المعلم ما يلي: يبدو أنه كلما تحدثنا عن فكرة جديدة، فإن هذه الفكرة تتضمن نوًعا من التكنولوجيا الجديدة. تتمثل 
إحدى صور التكنولوجيا التي ربما تكونون على دراية كبيرة بها في الكمبيوتر. إن دور الكمبيوتر مهم جًدا في تطور التكنولوجيا 

بمرور الزمن. في رأيكم كيف ساهم الكمبيوتر في استمرار التواصل فيما بيننا.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلر عن مسلهمة الكمفيوتر فا التواصل.

يقوم المعلم بمل يلاو بينمل يللرك التالميذ بأفكلرهم، يكتب المعلم الردود على السفورة. إذا أشلر التالميذ إلى الهواتف المحمولة أو 
األجهزة اللوحية أو أدوات أخرى، يدرج المعلم كل هذا فا القلئمة بلكل منلرد.

يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم في ذكر عدد ال بأس به من صور التواصل بفضل الكمبيوتر. يحتوي الكمبيوتر على أجزاء 
كثيرة تساعده على أداء مهمته على أكمل وجه. دعونا نتعرف على األجزاء الكبرى من نظام تشغيل الكمبيوتر. إنه لشيء جميل أن 

تكون مهندًسا لكي تتعرف على كيفية عمل األشياء. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان: "أجزاء الكمبيوتر" 
اقرأوا اإلرشادات واستعرضوا الصور. أي الصور تبدو مألوفة.

يقوم التالميذ بمل يلاو فتح الالحة المطلوبة واستعراض الاور.

يقول المعلم ما يلي: النظر إلى الصور مع الزميل المجاور. اعملوا مًعا لتروا عدد الصور التي تتعرفون عليها.

يقوم التالميذ بمل يلاو منلقلة مل فا الاور.

ملحوظة للمعلمو هذه فرصة للمعلم لمالحظة الخللية المعرفية للتالميذ. إذا كلصت كل الاور مألوفة للتالميذ، فلسألهم مل سفب ذلك. )تعرض 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشلدات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
قراءة اللقرة قراءة سريعة لالطالع على   

التللصيل.
تحديد مكوصلت الكمفيوتر ووظيلة كل مكون.  
تحليل المعلوملت وذكر أسفلب اإلجلبلت.  

كتلبة العنلوين التللية على ثالث ورقلت من ورق المخططلت 
إلصهلء الدرسو وسلئل النقل، االتالل، األفكلر األخرى. قراءة 

المحلكلة فا الخطوة 5 للتأكد من إلملمك بللخطوات التا 
سيوضحهل التالميذ.

وحدة المعللجة المركزية   
)CPU(

وحدة اإلدخلل  
الذاكرة  
اللوحة األم  
وحدة اإلخراج  
القراءة العلبرة  
وحدة التخزين  

كتلب التلميذ  
أقالم رصلص  
بطلقلت فهرسة  
ثالث ورقلت من ورق   

المخططلت
ورق المالحظلت الالصقة   

)اختيلري(

صواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

الملردات األسلسية

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتعرف

التلكير النلقدو
تحديد المعلوملت المتعلقة بللموضوع.  

نظام الحاسب اآللي )الكمبيوتر( عبارة عن مجموعة من األجهزة )األدوات( والبرمجيات )البرامج( التي تعمل مًعا ألداء مهمة أو وظيفة مثل: إدخال 
البيانات والمعلومات، وإخراجها، ومعالجتها، وتخزينها. وتتكون األجزاء األساسية في الحاسب اآللي )الكمبيوتر( من:

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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انظر إلى الصور في الصفحة؛ ماذا تعرف عن كل جزء من أجزاء الكمبيوتر؟

أجزاء الكمبيوتر

الدرس

6
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معظم هذه الاور األجزاء الداخلية للكمفيوتر، فإذا لم يقم التلميذ بلك جهلز الكمفيوتر من قفل، فستكون هذه األجزاء غير مألوفة له.(

يقول المعلم ما يلي: ما الذي سنتعلمه من النص المكتوب تحت كل صورة؟

يقوم التالميذ بمل يلاو التنفؤ بمل سيتعرفون عليه من أجزاء الكمفيوتر.

3. يقول المعلم ما يلي: لنَر إن كان تخميننا صحيًحا. سيساعدنا النص على فهم محتوى الصورة. أواًل، دعونا نقرأ النص قراءة 
عابرة لنرى الكلمات التي نعرفها. من يود منكم التمثيل للفصل كيف نقرأ النص قراءة عابرة؟

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر تلميذ متطوع لقراءة النص قراءة علبرة. يطلب من التالميذ التطوع لتم يل القراءة العلبرة بلستخدام إصفعهم 
للتحرك بسرعة خالل النص، والوقوف على الكلملت غير المألوفة.

يقوم التالميذ بمل يلاو تم يل ومالحظة كيلية تطفيق القراءة العلبرة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على تمثيلكم. واآلن، قد حان دوركم في البحث عن الكلمات غير المألوفة أو الكلمات الصعبة. ضعوا 
دائرة حول الكلمات ثم سنقوم بمناقشتها مًعا.

يقوم المعلم بمل يلاو كتلبة الكلملت على السفورة ومسلعدة التالميذ على فك شلرتهل. إذا كلصت إحدى هذه الكلملت موضًحل تعريلهل فا 
النص، يخفر المعلم التالميذ بأصه عند قراءة النص سيتضح األمر.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة الكلملت غير المألوفة.

ا. كيف تغير القراءة  من أجل  ا معلوماتّيً يقول المعلم ما يلي: اقرأوا بشكل منفرد ثم مع زميل مجاور. تذكروا أنكم تقرأون نّصً
الحصول على معلومات من طريقة قراءتك؟ فلنبدأ العمل بقراءة المعلومات مًعا.

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر تلميذ لقراءة اللقرة األولى. وأثنلء قراءة القطعة، يفدأ المعلم برسم مخطط على السفورة يوضح الجملة "يقومون 
بإدخلل وإخراج ومعللجة وتخزين الفيلصلت والمعلوملت". تقسيم المخطط إلى مدخالت، ومخرجلت، ومعللجة، وتخزين الفيلصلت. استخدام 

المخطط وتسميته، بينمل يقرأ التالميذ النص ويذكرون أم لة توضيحية للهم صظلم الكمفيوتر.

4. يقول المعلم ما يلي: وأثناء قراءتنا لكل وصف، دعونا نقوم بعمل روابط بين جميع الوظائف في المخطط.

يقوم المعلم بمل يلاو قراءة كل وصف شلهًيل مرة واحدة. يطلب من التالميذ القراءة وذكر أم لة توضيحية لمسلعدته على إكملل المخطط. 
رسم أسهم بين األجزاء التا تعمل مفلشرة مًعل.

يقوم التالميذ بمل يلاو الربط بين المخطط وصص القراءة واألم لة التوضيحية.

يقوم المعلم بمل يلاو إرشلد التالميذ- عند الحلجة- إلى صسخ المخطط فا صهلية الالحة وقد تضطر إلى إعلدة رسم المخطط خطوة 
بخطوة.

لها. دعونا نقص هذه العملية حتى  يقول المعلم ما يلي: يساعدنا المخطط على رؤية العملية، ولكن ال يزال من الصعب تخّيُ
نفهمها بشكل أفضل.

5. يقوم المعلم بمل يلاو تقسيم التالميذ إلى مجموعلت مكوصة من ستة تالميذ، وعّد التالميذ داخل كل مجموعة من 1 إلى 6. تكليف األدوار 
التللية بللرقم وكتلبة ذلك على السفورة للرجوع إليهل. توزيع بطلقتا فهرسة إحداهل على التالميذ الذين يم لون جهلز اإلدخلل، وبطلقة 

فهرسة واحدة على التالميذ الذين يم لون جهلز اإلخراج. قفل بدء المحلكلة، يكتب التالميذ الذين يم لون جهلز اإلدخلل " بدء اآللة الحلسفة" 
على بطلقة اللهرسة ومسألة ضرب بسيطة على بطلقة فهرسة أخرى. يطلب من التالميذ الذين يم لون جهلز اإلخراج رسم آلة حلسفة بسيطة 

على بطلقة اللهرسة. يحتلج التالميذ الذين يم لون وحدة المعللجة المركزية إلى قلم رصلص. تكرار المحلكلة مرتين حتى تافح العملية 
مألوفة لدى التالميذ.

1 =اللوحة األم  
2 = وحدة إدخلل  
3 = وحدة المعللجة المركزية  

وحدة اإلدخلل وحدة المعللجة 
المركزية اللوحة األم

وحدة اإلخراج

الذاكرة

وحدة التخزين
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4 = الذاكرة  
5 = جهلز تخزين  
6 = وحدة إخراج  

يقول المعلم ما يلي: اتبعوا إرشاداتي لتعرفوا كيف تعمل أجزاء الكمبيوتر مًعا.
ترسل وحدة اإلدخلل، األمر "بدء اآللة الحلسفة" إلى وحدة المعللجة المركزية.  
ترسل وحدة المعللجة المركزية األمر إلى اللوحة األم، والتا ترسلهل بدورهل إلى وحدة التخزين.  
ترسل وحدة التخزين األمر إلى اللوحة األم التا ترسلهل بدورهل إلى وحدة اإلخراج.  
تظهر وحدة اإلخراج صورة اآللة الحلسفة.  

حسًنا، لقد بدأنا برنامج اآللة الحاسبة. دعونا نحل المسألة اآلن.

ترسل وحدة اإلدخلل اآلن مسألة الضرب إلى وحدة المعللجة المركزية.  
تحل وحدة المعللجة المركزية المسألة وترسل اإلجلبة إلى اللوحة األم التا ترسلهل إلى الذاكرة.  
ترسل الذاكرة اإلجلبة مرة أخرى إلى اللوحة األم ثم إلى وحدة اإلخراج.  
تعرض وحدة اإلخراج اإلجلبة.  

يقوم المعلم بمل يلاو يطلب من التالميذ أن يوضحوا كيف أن أسلوب المحلكلة يسلعد التالميذ على رسم مخطط بلكل واضح. ال بأس إذا 
كلصت لدى التالميذ أسئلة ال تعرف إجلبتهل. تلجيع التالميذ على الفحث للوصول إلى اإلجلبة أو طرح األسئلة على مفرمجا الكمفيوتر.

يقول المعلم ما يلي: إنه ألمر رائع أن نتعلم أكثر عن آلية عمل الكمبيوتر. كل هذه العمليات تحدث في أقل من ثانية بمجرد 
الضغط على أزرار لوحة المفاتيح. لقد استخدمنا الكمبيوتر في الفصل خالل عملية التعلم. هل بإمكانكم -وفًقا لما جاء من 

معلومات في النص- توضيح كيف استطاع الكمبيوتر إنجاز مهام لنا؟ على سبيل المثال، ما األجزاء التي ُتستخدم عند عمل 
شرائح للعرض التقديمي.

يقوم التالميذ بمل يلاو التحليل وذكر أسفلب اإلجلبلت.

يقوم المعلم بمل يلاو التوسع فا ذكر أم لة أخرى، م ل الفحث عن المعلوملت أو كتلبة ورقة. من المتوقع أن تكون معرفة التالميذ علمة فيمل 
يتعلق بهذه النقطة وها ربط تجلربهم أو خفراتهم بمل يقرأوصه.

يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا عن الكمبيوتر بالشكل الذي نستخدمه في الفصل، ولكْن هناك صور أخرى للتكنولوجيا التي 
تستخدم الكمبيوتر. هل تعلمون أن سياراتنا  وغّساالتنا تحتوي على كمبيوتر يساعد على تشغيلها؟ هل لديكم أي أمثلة أخرى 

توضح طرق استخدام الكمبيوتر؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة التجلرب.

6. يقول المعلم ما يلي: إن الهواتف المحمولة تعمل على التواصل بين األفراد. ما وجه الشبه بين الهاتف المحمول والكمبيوتر؟ 
دعونا نستغرق وقًتا للتفكير ثم عمل مناقشة مع الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بمل يلاو مراعلة العالقة بين الهلتف المحمول والكمفيوتر.

يقوم المعلم بمل يلاو إدارة منلقلة عن تكنولوجيل الكمفيوتر وكيف تطورت حتى ظهر تأثيرهل فا كل منلحا الحيلة. رسم شفكة على 
السفورة توضح العالقة بين الكمفيوتر وحيلتنل اليومية. على سفيل الم لل، يسلعد الكمفيوتر فا حركة القطلرات على سفيل الم لل؛ إذ إصه 
ينظم مواعيد رحالت القطلر وُيلغل إشلرات مرور اللوارع والسكة الحديد. توسيع اللفكة لكتلبة كل أفكلر التالميذ فيهل، بحيث تلغل 

معظم مسلحة السفورة لتوضيح كيلية اعتملد العللم فا كل أموره بلكل كفير على الكمفيوتر.

يقوم التالميذ بمل يلاو ذكر أم لة على استخداملت الكمفيوتر فا حيلتنل اليومية.

يقول المعلم ما يلي: لقد ساهم الكمبيوتر في تغيير أسلوب حياتنا بشكل كبير. نستخدم الكمبيوتر في الفصل لنتعلم ونتصل 
بالعالم من حولنا. كيف يساعدنا الكمبيوتر على االتصال بالعالم؟

يقوم التالميذ بمل يلاو ذكر أم لة عن االطالع على العللم من خالل استخدام الكمفيوتر.

يقول المعلم ما يلي: عندما يفكر األفراد في المستقبل، ففي الغالب يخترعون أشياء معتمدين على تخيالتهم، وهذه االختراعات 
تساعد بدورها في حل المشكالت في المستقبل. تعتمد أكثر هذه الحلول على التكنولوجيا. كان الناس يعتقدون منذ عقود أن 

الروبوت الذي يقوم بأداء المهام المنزلية مجرد خيال. هل لديكم مثال على أي شيء شبيه بذلك اآلن؟

يقوم التالميذ بمل يلاو الرد بأفكلر م ل المكنسة الكهربلئية أو ال الجلت التا تحلظ الخضراوات. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة 
للتدرب على المهلرة الحيلتيةو التلكير النلقد(.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

التلكير النلقد
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يقول المعلم ما يلي: أحب التفكير في المستقبل. تذكروا أن مشروع "شارك" سيعتمد في األساس على ابتكار تصميم ألمور في 
المستقبل تساعدنا على استمرار التواصل. دعونا نستغرق بعض الوقت في جمع أفكار عن مشكالت أو احتياجات يمكننا العمل 
عليها. لقد كان تركيزنا على وسائل النقل وتكنولوجيا االتصاالت. اكتبوا أفكاركم على ورق المالحظات الالصقة، وعند االنتهاء 

أضيفوا هذه األفكار إلى إحدى ورقات المخططات الثالث. إحدى هذه األوراق بعنوان وسائل النقل، وأخرى بعنوان التواصل، 
وأخرى بعنوان األفكار األخرى.

يقوم المعلم بمل يلاو تعليق ورق المخططلت فا ثالثة أملكن حول اللال. توجيه التالميذ للكتلبة على ورق المالحظلت الالصقة أو على ورق 
المخططلت مفلشرة. ستسلعد هذه المخططلت التالميذ على عمل عاف ذهنا ألفكلرهم الخلصة بملروع "شلرك".
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نظرة عامة الدرس 7

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا في درسنا السابق عن الكمبيوتر وآلية عمله. هل يذكر أحدكم األجزاء الرئيسية في الكمبيوتر 
ووظيفة كل جزء منها؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة مل تعلموه عن أجزاء الكمفيوتر.

2. يقول المعلم ما يلي: سنبدأ يومنا بقصة عن رشاد وياسمين. يبدو أن هناك مشكلة بينهما اليوم في التوافق مًعا. انتقلوا إلى 
الصفحة التالية التي بعنوان "دوري." هل في إمكانكم تخمين موضوع القصة من العنوان؟

يقوم التالميذ بمل يلاو طرح تخمينلتهم.

يقول المعلم ما يلي: لنَر إن كان تخميننا صحيًحا. تقول اإلرشادات:

يقرأ المعلم باوٍت علٍلو اقرأ اإلرشلدات بملردك، ثم اقرأ القاة مع زميلك. استخدم التعفير أثنلء القراءة.

يقول المعلم ما يلي: هذه فرصة رائعة الستخدام التعبير أثناء القراءة. عند االنتهاء من القصة، فكروا في النهاية.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة القاة مرتين.

يقوم المعلم بمل يلاو متلبعة قراءة التالميذ. مسلعدة مجموعة صغيرة على القراءة عند الحلجة. جمع التالميذ مرة أخرى لمنلقلة القاة، 
عند اصتهلء التالميذ من القراءة. طرح أسئلة م لو

مل الملكلة التا ُذكرت فا القاة؟  
كيف تعرفون أن األم غير سعيدة؟  
مل الذي يزعج األم؟  
لملذا ستتأخر األسرة؟  
مل سفب اصزعلج رشلد من يلسمين؟  
مل سفب اصزعلج يلسمين من رشلد؟  
هل ُحلت الملكلة؟ إذا كلن األمر كذلك، فمل هو الحل؟  
هل واجهتم ملكلة م ل هذه من قفل؟ يرجى التوضيح.  
من المسؤول عن الملكلة؟ من ُيلترض أن يحل هذه الملكلة ومل ها طريقة الحل؟  

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشلدات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
تحديد الملكلة والحل المنلسب فا القاة.  
منلقلة القضليل والرد بلحترام على اآلخرين.  
االستعلصة بللدليل لدعم النقلش.  

الميزة  
صقلش  
العيب  

كتلب التلميذ  
أقالم رصلص  
أقالم تلوين وأقالم رصلص ملوصة  
ثالثة مخططلت من الدرس   

السلبق.

الملردات األسلسيةصواتج التعلّم

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتتعليش مع اآلخرين

احترام التنوعو
الحاول على وجهلت صظر متعددة   

ومتنوعة واحترامهل لتوسيع مدارك 
اللهم وتعميقهل.

الدرس

7
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تنتظراألم عند الباب، وتحمل مفاتيح في يدها وتدب بقدميها على األرض وهي غاضبة قليًل.

وقالت: "رشاد، رجاًء توقف عن التحدث في هاتفك المحمول ليس لدينا سوى خمس عشرة دقيقة للوصول إلى المدرسة، وقد 
يتسبب ذلك في أن تتأخر مرة أخرى. وأنِت يا ياسمين، كان يجب أن تنتهي من تقريرك باألمس ألنِك تستخدمين الكمبيوتر 

منذ أن وصلت إلى المنزل؛ على الرغم من أنِك لست الوحيدة في المنزل التي تحتاجين إليه. "هيا بنا اآلن من فضلكما." هزت 
األم رأسها وسارت إلى السيارة.

التفتت ياسمين إلى أخيها رشاد وقالت: "إنك تستخدم هاتفك المحمول طوال الوقت، ويجب عليك مراعاة مشاعر والدتك."

ألقى رشاد معطفه باتجاه ياسمين وقال: "لم أكن ألستخدم هاتفي المحمول إذا توقفتي عن استخدام الكمبيوتر طوال الوقت. 
فأنِت ال تسمحين ألي منا باستخدامه."

اقرأ القصة بمفردك، ثم اقرأها مع زميلك. استخدم تعبيرات وجهك أثناء القراءة.

حان دوري



202 اللال ال لصاو التواصل با الفلر

يقوم التالميذ بمل يلاو منلقلة صص القراءة، بمل فا ذلك محلولة الربط بين القاة وحيلة التالميذ.

3. يقول المعلم ما يلي: إننا نحقق مفهوم التواصل، إذا تواصلنا مع بعضهما. قد تكون الطريقة التي نتواصل بها إيجابية أو 
سلبية. يبدو أن رشاًدا وياسمين يواجهان صعوبة في التواصل مًعا بعضهما مع بعض ومع أمهما. دعونا نفكر في طريقة التواصل 

مًعا. كيف نتواصل مع اآلخرين دون استخدام التكنولوجيا؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة األفكلر م ل قضلء الوقت مًعل، ورؤية اآلخرين والتحدث إليهم.

يقول المعلم ما يلي: ما هي طرق التواصل باستخدام التكنولوجيا؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم، م ل الهواتف المحمولة، ومكللملت الليديو، والفريد اإللكتروصا، والرسلئل اللورية، وغير 
ذلك.

يقول المعلم ما يلي: ما أفضل الطرق التي تساعد في استمرار التواصل؟ يجب التأكد من توضيح ما تفكرون فيه.

يقوم التالميذ بمل يلاو استكملل المنلقلة عن الفقلء على تواصل بين األفراد.

يقول المعلم ما يلي: يعتقد بعض األفراد أننا قد نرتبط ارتباًطا وثيًقا بالتكنولوجيا، ولكن هذا في الوقت ذاته قد يكون حائاًل في 
التواصل بين األفراد. في رأيكم إلى أي درجة تتعلقون بالتكنولوجيا؟

يقوم التالميذ بمل يلاو الرد بلألفكلر، م ل قضلء الك ير من الوقت فا النظر إلى أجهزة الكمفيوتر والهواتف، ووقت أقل فا 
التحدث مع اآلخرين وجًهل لوجه.

يقوم المعلم بمل يلاو إذا لم يتوصل التالميذ إلى فكرة تقليل وقت اللقلء وجًهل لوجه، فلقترح اللكرة.

يقول المعلم ما يلي: إذا لم يكن لديكم جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول أو ألعاب، فكيف تقضون وقتكم؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم م ل قضلء الوقت مع األصدقلء أو العلئلة.

يقول المعلم ما يلي: لنفكر اآلن في عباراتنا مرة أخرى: يقول بعض الناس إن التكنولوجيا تمنعنا من استمرار التواصل مع 
اآلخرين. كيف تردون على ذلك؟ تحدثوا إلى زميل مجاور.

يقوم التالميذ بمل يلاو المللركة مع زميل مجلور، ثم مللركة بلقا المجموعة.

4. يقول المعلم ما يلي: إذا عدنا إلى قصة رشاد وياسمين، فربما نجد أن األمر الذي أزعج األم أكبر من التأخير. انتقلوا إلى 
الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "الحفاظ على التواصل." ربما سيساعدنا في التفكير في المشكلة. اقرأوا اإلرشادات، 

وبعد ذلك سنبدأ الصفحة مًعا.

يقوم التالميذ بمل يلاو واقرأوا اإلرشلدات.

يقول المعلم ما يلي: لننظر إلى المثال المقترح. سنرى ما إذا كنا نتفق مع هذه الردود. ربما يمكننا أن نضيف إليها.

يقوم المعلم بمل يلاو اطلب من التالميذ قراءة كل قسم من الجدول والرد عليه. تأكد من أصهم يلهمون أن هنلك إيجلبيلت وسلفيلت 
للتكنولوجيل وطرق االتالل األخرى. يجب أن يلكر التالميذ فا إرشلدات للتحكم فا استخدام كل شكل من أشكلل التكنولوجيل وسفب 

ههم للعمل مع الزميل المجلور، ومنلقلة جميع اإلجلبلت. يمكن إضلفة أك ر من  أهمية اإلرشلدات، وبمجرد أن يلهم التالميذ الطريقة، وّجِ
إجلبة لكل منهل.

يقوم التالميذ بمل يلاو منلقلة أصواع التكنولوجيل وكيلية التحكم فا استخدامهل.

يقوم المعلم بمل يلاو بمجرد أن ُيتلح للتالميذ الوقت إلكملل الالحة، صلقش بعض األم لة التا كتفهل التالميذ. إذا لم ينته بعض التالميذ 
تملًمل، فيمكنهم اإلضلفة إلى الجدول من منلقلة التالميذ.

5. يقول المعلم ما يلي: لقد أجرينا مناقشة جيدة اليوم. لقد فكرتكم في أفضل طريقة ُتمكننا من استخدام التكنولوجيا وفي 
الوقت نفسه الحفاظ على قضاء الوقت مع العائلة واألصدقاء. لنَر ما تعرفونه ونطبقه على مشكلة ما. المشكلة أن بعض اآلباء 
يرغبون في تقييد مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم في ألعاب الفيديو. سنناقش هذه المشكلة. ما المقصود بمناقشة مشكلة؟

يقوم التالميذ بمل يلاو المللركة فا فهم المنلقلة، التا تتضمن الجدال بلحترام مع األدلة، واالستملع، والرد على التعليقلت.

يقول المعلم ما يلي: سأقسم الفصل إلى مجموعتين. سيدافع أحد الجانبين عن تقييد استخدام ألعاب الفيديو بينما سيعارض 
الجانب اآلخر تقييد استخدام ألعاب الفيديو. قد أطلب منكم مناقشة وجهة نظر تعارض مع رأيكم الشخصي. سوف تحتاجون 

إلى الحوار بشأن الجانب الذي تم تعيينكم فيه، ويجب أن يكون الذي يجيد المناقشة قادًرا على التفكير في كال الجانبين من 
القضية. تذكروا أنه عندما نتحدث عن جانبين من مشكلة، يجب أن نحترم آراء وأفكار اآلخرين. نحن بحاجة إلى االستماع إلى 

الفصل الثاني التواصل بين البشر

193 الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

طرق التحكم في االستخدامالعيوبالميزاتالتكنولوجيا

ألعاب الفيديو

ممتعة للعب

أستطيع التعلم من بعضها

تستغرق الكثير من الوقت

ال ألعب مع األصدقاء

ألعب فقط لفترة معينة من الوقت

ألعب في وقت معين من اليوم

نتواصل بعدة طرق. في بعض األحيان نتحدث أو نرسل رسائل نصية إلى اآلخرين وأحياًنا نتعلم أو نلعب. اكتب مع 
زميلك التطبيقات التكنولوجية التي تستخدمها للتواصل، ثم فكر في طرق أخرى قد نتواصل من خاللها.

الحفاظ على التواصل
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تفكير اآلخرين واالستجابة لتلك الفكرة. هل هناك أي أسئلة عن معنى مناقشة مشكلة ما؟

يقوم التالميذ بمل يلاو طرح أسئلة.

يقوم المعلم بمل يلاو تقسيم اللال إلى مجموعلت صقلش وتخايص وجهة صظر لكل جلصب. امنح الوقت لألطراف لمنلقلة أسفلبهم وأدلتهم، 
بلإلضلفة إلى األفكلر للمسلعدة فا االتللق على حل. بمجرد أن يتلح للتالميذ الوقت لالستعداد، اجمع التالميذ مًعل للمنلقلة. إذا كلن عدد 

م التالميذ إلى مجموعلت مكوصة من 10 تالميذ، حيث يكون خمسة فا كل جلصب  التالميذ كفيًرا جًدا بحيث ال يسمح للجميع بللتحدث، فقِسّ
ر التالميذ بلالستملع بلحترام وعرض األفكلر الجديدة. لمنلقلة الملكلة. ذِكّ

يقوم التالميذ بمل يلاو المللركة فا المنلقلة. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهلرة الحيلتيةو احترام التنوع.(

يقوم المعلم بمل يلاو مراقفة المنلقلة وتلجيع تللعل التالميذ. بمجرد أن يحظى جميع التالميذ بلرصة تقديم الجلصفين، قم بتجميع اللال 
مًعل إلجراء منلقلة صهلئية.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على ردودكم المدروسة في المناقشة. أتساءل إن كان لديكم حل لمشكلة رشاد وياسمين في القصة. 
تحدثوا إلى زميل مجاور. كيف ستنهون هذه القصة؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة صهليلت للقاة.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: كيف شعرتم بمناقشة مشكلة اليوم؟ هل استمتعتم بتقديم أسبابكم؟ إذا تم تكليف أحدكم بجانب مختلف 
عن رأيه الشخصي، فهل كان من الصعب عليه الخوض في المناقشة؟

يقوم التالميذ بمل يلاو التأمل ومللركة التجلرب.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس التالي، سنبدأ بالعمل على مشروع "شارك." لقد بدأنا بالفعل قوائم المشاكل التي نواجهها عندما 
نريد التواصل مع اآلخرين. دعونا نستخدم دقيقة من وقت التفكير لمعرفة ما إذا كنتم ترغبون في إضافة تحديات أخرى إلى 

قوائمنا.

يقوم المعلم بمل يلاو السملح للتالميذ بللتحقق من قوائم الملكالت وتحديث األفكلر. اختيلر التالميذ لمللركة األفكلر وشرح سفب 
. اعتقلدهم بأهمية كل تحّدٍ

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم وشرح أسفلبهم.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نعود جميًعا إلى المنزل ونطلب من عائالتنا معرفة المشكلة التي يواجهونها في التواصل مع 
اآلخرين. سنبدأ درسنا التالي بإضافة أي أفكار من عائالتنا. أتساءل عما إذا كانت أفكار عائالتكم ستكون مختلفة عن األفكار التي 

لدينا بالفعل.

احترام التنوع
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نظرة عامة الدرس 8

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في نهاية درسنا السابق ناقشنا سؤال عائالتنا عما إذا كان لديهم مشكلة يمكننا حلها وتساعدنا على استمرار 
التواصل. هل حصلتم على أي أفكار من عائلتكم؟

يقوم التالميذ بمل يلاو الرد بأفكلر جديدة.

يقوم المعلم بمل يلاو أثنلء مللركة األفكلر، اطلب من التالميذ إضلفة األفكلر الجديدة إلى المخطط المنلسب.

2. يقول المعلم ما يلي: هذه أفكار جديدة قد نتمكن من استخدامها اليوم. أشكركم على المشاركة مع الفصل، واآلن هيا نبدأ في 
استعراض ما تعلمناه حتى اآلن عن التكنولوجيا. ما بعض الطرق التي تساعدنا بها التكنولوجيا في استمرار التواصل؟

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر تالميذ متطوعين للمللركة بمل يتذكروصه. يمكن للتالميذ اختيلر مراجعة الالحلت الموجودة فا كتلب التلميذ. 
يجب على التالميذ التلكير فا كل من وسلئل النقل والطرق التا صتواصل بهل.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة الطرق التا تسلعدصل بهل التكنولوجيل على استمرار التواصل.

3. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على مساعدتنا جميًعا في تذكر ما قد تعلمناه، سيساعدنا ذلك عندما نبدأ مشروع شارك. 
هناك جزءان من مشروع شارك الخاص بنا، أواًل، سنحدد مشكلة يجب حلها لمساعدتنا على استمرار التواصل في المستقبل. في 

هذا الجزء، سنفكر في المستقبل حتى عام 2040. كم سيكون عمركم في عام 2040؟

يقوم التالميذ بمل يلاو حسلب األعملر.

يقوم المعلم بمل يلاو الطلب من التالميذ مللركة كيلية حل الملكلة. السؤال التللا قد يكونو كم سنة من اآلن حتى علم 2040؟

يقول المعلم ما يلي: سيكون مشروع شارك الخاص بكم هو التعاون في مجموعات لتصميم حل للمشكلة التي تحددونها. بمجرد 
أن تعملوا كفريق واحد إلنشاء التصميم، ستكتبون قصة حول كيفية بقاء رشاد وياسمين على تواصل باستخدام التكنولوجيا 

الجديدة الخاصة بكم. قبل أن نبدأ، هيا نفتح صفحة "أقّيم نفسي" لنتعرف على التوقعات لهذا المشروع.

يقوم المعلم بمل يلاو قيلدة التالميذ خالل مقيلس التقييم المتدرج ومراجعة التوقعلت خالل تعلون التالميذ فا العمل.

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
وضع خطة للتعلون فا العمل.  
تاميم حل لملكلة.  
االعتراف بمسلهملت الزمالء فا العمل الجملعا.  

كتلب التلميذ  
أقالم رصلص  
أقالم تلوين أو أقالم تحديد  
صاف ورقة لكل تلميذ  
ورق مخططلت )لكل مجموعة(  

صواتج التعلّم

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتتعليش مع اآلخرين

احترام التنوعو
الحاول على وجهلت صظر متعددة   

ومتنوعة واحترامهل لتوسيع مدارك 
اللهم وتعميقهل.

تاميم  
الملكلة  
الحل  

الملردات األسلسية

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشلدات
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4. يقول المعلم ما يلي: دعونا اآلن ننتقل إلى صفحة عام 2040. سيساعدنا هذا على التفكير في شكل حياة رشاد وياسمين في     
" عام 2040".

يقرأ المعلم باوٍت علٍلو استخدموا خيللكم، ثم فكروا فا كيف يمكن أن تتغير التكنولوجيل فا المستقفل، وبعد ذلك 
ارسموا صورة لكيلية استمرار التواصل مع علئالتكم فا علم 2040، وتأكدوا من إضلفة التللصيل.

يقوم المعلم بمل يلاو الطلب من التالميذ أن يغلقوا أعينهم ويتخيلوا كيف سيفدو العللم فا علم 2040، ثم طرح أسئلة لتوجيه التلكير، مع 
إخفلر التالميذ أصه ال يجب عليهم الرد باوت علٍل.

مل صوع التكنولوجيل التا تروصهل فا المستقفل؟  
كيف يستخدم النلس التكنولوجيل للتواصل مع بعضهم؟  
كيف يستخدم النلس التكنولوجيل فا وسلئل النقل؟  
كيف تغيرت أصت وعلئلتك؟  

خااوا صحو دقيقتين من وقت التلكير قفل أن يفدأ التالميذ العمل على الرسم.

يقوم التالميذ بمل يلاو رسم مستقفل تخيلا.

يقوم المعلم بمل يلاو منح التالميذ 10 دقلئق لالصتهلء من إكملل الرسوملت. فا صهلية الوقت المخاص، قم بدعوة التالميذ لمللركة 
الرسوملت مع اثنين أو ثالثة تالميذ آخرين بلستخدام رفع األيدي، وتكوين ثنلئيلت.

5. يقول المعلم ما يلي: كانت هذه طريقة جيدة لبدء التفكير في مشروع شارك المستقبلي. دعونا نحدد مشكلة أو حاجة سوف 
نحلها. خذوا دقيقة للنظر في المشاكل الموجودة على المخططات البيانية. سأعطي ورقة لكل منكم. اكتبوا على الورقة المشكلة 
التي تريدون حلها. يمكن أن يكون واحًدا من مخططاتنا التي صنعناها في الفصل أو فكرة أخرى لديكم. يجب أن تكون كبيرة بما 

يكفي حتى يتمكن اآلخرون من رؤيتها عندما تمسكون الورقة في الهواء.

يقوم المعلم بمل يلاو توزيع ورقة لكل تلميذ.

يقوم التالميذ بمل يلاو تحديد الملكلة وكتلبتهل على الورق.

يقوم المعلم بمل يلاو بمجرد أن يكتب التالميذ أفكلًرا على الورقة، يطلب منهم الوقوف، وإمسلك الورقة بحيث تكون فا مستوى النظر، 
والتجول فا اللال حتى يع روا على شخص يعلصا من صلس الملكلة أو ملكلة مللبهة. ُيقترح أن يكون هنلك من اثنين إلى أربعة تالميذ 

فا كل مجموعة، كمل يقوم المعلم بمسلعدة التالميذ الذين ال يستطيعون الع ور بسهولة على فكرة مطلبقة.

يقوم التالميذ بمل يلاو التجول للع ور على تالميذ لديهم أفكلر متللبهة.

6. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. ستعملون في هذه المجموعات أثناء عمل التصميم الخاص بكم. تأكدوا من وجود كتاب 
التلميذ وأقالم الرصاص وأقالم التلوين لتصميمكم. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "أفكار للمستقبل." 

اقرأوا واتبعوا اإلرشادات المعطاة.

يقوم المعلم بمل يلاو مراقفة اللال، والتأكد من أن بعض التالميذ يكتفون الملكلة فقط فا الدائرة الوسطى من الالحة.

يقوم التالميذ بمل يلاو تسجيل الملكلة واصتظلر التعليملت األخرى.

يقوم المعلم بمل يلاو رسم م لل لمخطط أفكلر العاف الذهنا على السفورة. اختيلر ملكلة واحدة مدرجة لكتلبتهل فا الدائرة المركزية. 
إخفلر التالميذ بأصهم سيضيلون الحلول فا غضون بضع دقلئق.

يقول المعلم ما يلي: لقد رسمت شبكة مثل تلك التي سنستخدمها. أحتاج إلى حل واحد ممكن للمشكلة التي ذكرتها. من يرغب 
في مشاركة فكرة مع الفصل؟

يقوم التالميذ بمل يلاو التطوع لإلجلبة.

يقوم المعلم بمل يلاو تسجيل فكرة التلميذ كعرض توضيحا لكيلية إكملل اللفكة وإخفلر التالميذ بأصهم إذا كلن لديهم المزيد من األفكلر، 
يمكنهم إضلفة المزيد من اللروع.

يقول المعلم ما يلي: حان دوركم اآلن. اعملوا بشكل فردي لممارسة العصف الذهني إليجاد حلول للمشكلة. شاركوا أفكاركم مع 
مجموعاتكم بعد أن يكون لدى كل واحد منكم الوقت الكافي للعصف الذهني بمفرده. أضيفوا أفكاركم إلى مخطط األفكار. اكتبوا 

أكبر عدد ممكن من الطرق في الوقت المسموح به.

يقوم المعلم بمل يلاو تخايص وقت للتلكير للتالميذ قفل السملح لهم بللفدء فا الكتلبة ومسلعدة التالميذ الذين قد يجدون صعوبة فا الفدء 
بطرح أسئلة استقالئية حول الملكلة.

يقوم التالميذ بمل يلاو تسجيل أكفر عدد ممكن من األفكلر فا الوقت المسموح به.

   

المحتوى الدراسي


أستطيع كتابة قصة تحتوي على 
تفاصيل وصفية وتسلسل واضح 

لألحداث ُمستعيًنا بمساعدة.

 
أستطيع كتابة قصة تحتوي على تفاصيل 

وصفية وتسلسل واضح لألحداث.

  
أستطيع كتابة قصة إبداعية تحتوي على 

تفاصيل وصفية استثنائية وتسلسل 
منطقي لألحداث.

جودة األداء


أستطيع حل مشكلة مع فريقي. 
وتضمين التفاصيل التي تساعد 

اآلخرين على فهم الحل الخاص بي 
بمساعدة الزملء والمعلم.

 
أستطيع حل مشكلة مع فريقي بإبداع. 

وتضمين التفاصيل التي تساعد اآلخرين 
على فهم الحل الذي توصلت إليه.

  
أستطيع القيادة أثناء حل مشكلة 

مستقبلية مع فريقي بإبداع. وتضمين 
التفاصيل الدقيقة التي تساعد اآلخرين 

على فهم الحل الذي توصلت إليه.

المهارات الحياتية


أستطيع إجراء تحسينات على عملي 

بمساعدة الزملء والمعلم.

 
أستطيع إجراء تحسينات على عملي 

بناًء على التغذية الراجعة واالقتراحات 
اإليجابية من الزملء.

  
أستطيع إجراء تحسينات هادفة 

على عملي بناًء على التغذية الراجعة 
واالقتراحات اإليجابية من الزملء. وُأمثل 

نموذًجا يحتذى به. 

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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أقّيم نفسي
ن نجوم المربع التي يصف مجهودك في كل صف. اقرأ كل عبارة، لّوِ

الدرس
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أطِلق العنان لخيالك. فكر في طرق تغير التكنولوجيا في المستقبل. ارسم صورة لطريقة تواصلك مع عائلتك في عام 2040، 
وتأكد من إضافة التفاصيل.

طرق التواصل في عام 2040

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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حدد مشكلة في المستقبل ترغب في حلها، ثم اكتب المشكلة في الدائرة التي تقع في المنتصف.

أفكار للمستقبل
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يقول المعلم ما يلي: بعد ذلك، شاركوا حلولكم لمشكلتكم مع الفريق. قبل أن تبدأوا في المشاركة، يرجى وضع دائرة حول أفضل 
فكرة لديكم في الصفحة. هذه الفكرة هي التي ستشاركونها مع فريقكم.

يقوم التالميذ بمل يلاو تحديد ووضع دائرة حول األفكلر للمللركة.

يقول المعلم ما يلي: تبادلوا األدوار في مشاركة ما قمتم بوضع دائرة حوله. واستمعوا إلى أفكار بعضكم. هل هي مماثلة لفكرتكم؟ 
تأكدوا من شرح أسباب قراراتكم ولماذا تعتقدون أن فكرة كل منكم هي األفضل.

يقوم المعلم بمل يلاو تلجيع التالميذ على توضيح أفكلرهم أثنلء المللركة.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم فا مجموعلت. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهلرة الحيلتيةو احترام 
التنوع.(

7. يقول المعلم ما يلي: أقدر حسن استماعكم  بعضكم لبعض. حان الوقت اآلن الختيار فكرة واحدة ستستخدمها مجموعتكم. 
يمكنكم اختيار دمج األفكار أو استخدام فكرة كما هي.

يقوم التالميذ بمل يلاو التعلون للوصول إلى استنتلج.

يقول المعلم ما يلي: لن نستخدم عملية التصميم الكاملة لهذا المشروع؛ ألننا لن نصمم نموذًجا، بل سنقوم بإنشاء رسومات 
مفصلة لحلولنا. لننتقل إلى الصفحة التالية بعنوان "خطتنا" للمساعدة في تنظيم أفكارنا. اقرأوا الصفحة كلها بمفردكم.

يقوم التالميذ بمل يلاو االصتقلل إلى الالحة الاحيحة وقراءتهل.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن تبدأوا في تصميمكم، دعونا نخصص بعض الوقت لإلجابة عن األسئلة. تحدثوا مع مجموعتكم 
حتى تتفقوا جميًعا على وصف الحل الذي تقدمونه وكيف سيساعد األفراد على استمرار التواصل في المستقبل. تذكروا أنكم 

تفكرون في المستقبل، حتى عام 2040. اجعلوا ردودكم كاملة قدر اإلمكان.

يقوم التالميذ بمل يلاو التعلون وتسجيل األفكلر.

يقوم المعلم بمل يلاو مراقفة منلقلة التالميذ، والتأكد من مللركة جميع التالميذ فا صنع القرار. عندمل يكمل التالميذ األسئلة، اطلب منهم 
الفدء فا التلكير فا اللكل الذي سيفدو عليه التاميم.

8. يقول المعلم ما يلي: يسعدني تعاونكم واستماعكم ألفكار بعضكم بعض. لقد حان وقت الخطوة التالية. نحتاج إلى التفكير 
في التصميم مًعا. أغلقوا كتاب التلميذ اآلن. سأعطي  ورقة لكل مجموعة. تحدثوا وشاركوا األفكار وصمموا حاًل مًعا. بمجرد 

موافقة الجميع، ارسموا خطتكم. استخدموا الملصقات لتحديد أجزاء العمل وأي مالحظات أخرى تساعد اآلخرين على رؤية 
وفهم الحل الذي تقدمونه. هل لديكم أي أسئلة؟

يقوم التالميذ بمل يلاو طرح أسئلة توضيحية.

يقوم المعلم بمل يلاو توزيع ورقة لكل مجموعة. اإلجلبة عن األسئلة وتذكير التالميذ بأن كل عضو فا المجموعة يجب أن يللرك فا عملية 
التاميم.

يقوم التالميذ بمل يلاو التعلون لرسم خطة لحل ملكلة من أجل التواصل بين األفراد.

ملحوظة للمعلمو يجب على كل مجموعة قضلء مل تفقى من فترة الدرس فا العمل على التاميم الخلص بهل. يجب على التالميذ عدم إكملل 
الرسم فا كتلب التلميذ حتى موعد الدرس التللا. قم بتخزين ورق المخططلت ليستخدمه التالميذ فا الدرس التللا.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  9. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم في تصميم حلنا لمشكلة قد يواجهها رشاد وياسمين في عام 2040. في درسنا التالي، سوف 
نشارك خطتنا مع مجموعة أخرى لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي اقتراحات للتحسين، ثم نقوم بعمل التصميم النهائي قبل كتابة 

قصة عن رشاد وياسمين في المستقبل. لنأخذ بعض الوقت قبل أن نغادر اليوم لنشكر زمالءنا على مشاركة األفكار.

يقوم التالميذ بمل يلاو شكر بعضهم بعًضل.

احترام التنوع

إدارة الذات

الفصل الثاني التواصل بين البشر

الصف الثالث االبتدائي196

اعملوا مًعا كفريق التخاذ قرار بشأن حل مشكلتك، وأجب عن األسئلة. ارسم مخطًطا تفصيلًيا لنموذجك؛ ثم استخدم اللون 
إلظهار الشكل الذي قد يبدو عليه المنتج النهائي.

خطتنا

1.  ما المشكلة أو الحاجة التي تحاول حلها؟ 

2. ما هو الحل لمشكلتك؟ 

3. كيف سيساعد الحل الذي توصلت إليه في التواصل بين الناس؟ 

ّ
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نظرة عامة الدرس 9

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقوم المعلم بمل يلاو توزيع التاميملت المرسومة على ورق المخططلت من الدرس السلبق. تأكد من حاول بعض التالميذ على جميع 
اللوازم المطلوبة، بلإلضلفة إلى تحديد كيلية تكوين المجموعلت لتقديم تغذية راجعة على التاميملت.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نبدأ الدرس بشكل مختلف قلياًل اليوم. سنمارس المشاركة السريعة لشكر شخص ما في الفصل على 
مساعدته لنا خالل هذا الفصل. تأكدوا من ذكر اسم صديقكم وكيف ساعدكم على التعلم. سنستخدم وقت التفكير وسأسحب 

عصّي األسماء الختيار تلميذ واحد للبدء.

يقوم المعلم بمل يلاو اختيلر تلميًذا والسملح لخمسة تالميذ على األقل بمللركة اللكر مع زمالئهم فا اللال.

يقوم التالميذ بمل يلاو التعفير عن اللكر للتعلم التعلوصا.

2. يقول المعلم ما يلي: يا لها من طريقة لطيفة لبدء درسنا اليوم! في درسنا األخير، رسم كل فريق تصميًما. اليوم، ستشاركون 
تصميماتكم مع فريق آخر للحصول على تغذية راجعة. لننتقل إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "تبادل التغذية 

الراجعة." لقراءة اإلرشادات واالطالع على الصفحة. كونوا مستعدين لطرح أي أسئلة حول هذه العملية.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة اإلرشلدات وطرح األسئلة التوضيحية.

يقوم المعلم بمل يلاو تحديد المجموعلت التا ستقدم تغذية راجعة بعضهل لفعض.

يقول المعلم ما يلي: ستقدم كل مجموعة الرسم وتشرح أفكارها للمجموعة األخرى. ستصف المجموعات ما يعجبهم في 
التصميم، ثم تقترح التحسينات. يمكن أن تكون التحسينات على الفكرة نفسها أو توضيح. اكتبوا األفكار المتعلقة بتصميمكم في 

كتاب التلميذ. ، ستستعينون بهذه التغذية الراجعة إلعادة تصميم الحل الخاص بكم.

يقوم التالميذ بمل يلاو تسجيل مالحظلت التغذية الراجعة. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهلرة الحيلتيةو 
المحلسفية.(

3. يقول المعلم ما يلي: اآلن، ناقشوا مع مجموعتكم كيف يمكن استخدام األفكار التي سجلتموها للتوصل إلى حل أفضل. اكتبوا 
التغييرات التي ستجرونها في كتاب التلميذ، ثم  عّدلوا رسم مجموعتكم حسب الحاجة. إذا كنتم بحاجة إلى قطعة أخرى من ورق 

المخططات، فيرجى إبالغي بذلك.

يقوم التالميذ بمل يلاو الموافقة على إعلدة التاميم بلستخدام المعلوملت المستللدة من التغذية الراجعة للزمالء.

4. يقول المعلم ما يلي: اآلن بعد أن أكملتم إعادة التصميم، خذوا بعض الوقت إلعادة رسم التصميم في كتاب التلميذ. ثم انتقلوا 
إلى الصفحة التالية التي بعنوان "إعادة تصميمنا." اتبعوا التعليمات واستكملوا الرسم. يجب أن يكون الرسم هو نفسه رسم 

مجموعتكم.

المحلسفية

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشلدات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
التواصل بلألفكلر داخل المجموعة للوصول إلى   

أفضل تاميم.
إظهلر الجلصب اإلبداعا عند تحديد عنلصر   

القاة فا المستقفل )الزملن والمكلن(
إرسلل رسللة بلستخدام اللن كوسيلة.  

كتلب التلميذ  
أعملل التالميذ من الدرس   

السلبق
أقالم رصلص  

صواتج التعلّم

المهلرات الحيلتية

تعلَّم لتكون

المحلسفيةو
تقديم تغذية راجعة فعللة.  

التعلون  
تغذية راجعة  

الملردات األسلسية

الدرسالفصل الثاني التواصل بين البشر
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اعمل مع مجموعة أخرى لتقديم وتلقي تغذية راجعة عن تصميمات بعضكم. استمع إلى األفكار التي قدمها 
الفريق اآلخر عن تصميمك. ثم سجل نقاط القوة في تصميمك، وما الذي يحتاج إلى التحسين.

تبادل التغذية الراجعة

التحسين المالحظات 

ما التغييرات التي ستجريها؟ ولماذا؟

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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ارسم التصميم النهائي ثم حدد أجزاء العمل واذكر اسم التصميم.

تصميمنا النهائي

اسم التصميم: 
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يقوم التالميذ بمل يلاو العمل بملردهم إلكملل صلحة التلميذ.

يقوم المعلم بمل يلاو عندمل يكمل معظم التالميذ صلحة التلميذ، يجمع المعلم التالميذ مًعل مرة أخرى للرح الخطوات التللية فا ملروع 
شلرك.

يقول المعلم ما يلي: ال يزال لدينا جزء آخر من مشروع شارك إلكماله. من يستطيع تذكيرنا ما هو؟

يقوم التالميذ بمل يلاو اإلجلبة بأن عليهم كتلبة قاة.

5. يقول المعلم ما يلي: نعم، خطوتنا التالية هي الكتابة عن كيفية استخدام رشاد وياسمين لتصميمكم في عام 2040. ليس لدينا 
الوقت إلنهاء القصة اليوم، لكن يمكننا البدء في التفكير فيها. تحدثوا مع مجموعتكم. سوف يكتب كل منكم قصته الخاصة، 

ولكن ربما يمكنكم مساعدة بعضكم بعًضا باألفكار. استخدموا الرسم الذي رسمتموه في الدرس السابق لمساعدتكم على التفكير 
فيما قد ترغبون في الكتابة عنه. فكروا:

أين ستحدث القصة؟  
كيف تغير رشاد وياسمين؟  
كيف يستخدمان تصميمكم؟  
كيف يساعدهما تصميمكم في استمرار التواصل؟  

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقوم المعلم بمل يلاو منح التالميذ من 3 إلى 5 دقلئق لمللركة األفكلر. حلن وقت التلجيع بلأن القاة التا سيكتفوصهل.

6. يقول المعلم ما يلي: يبدو أنه ستكون لدينا بعض القصص الممتعة لقراءتها ومشاركتها مع اآلخرين. اعتقدت أننا قد نبدأ 
قصصنا برسم صورة أواًل فربما يساعدنا ذلك في تصور ما سيحدث في قصصنا. افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة التالية "عام 

2040." اقرأوا اإلرشادات بأنفسكم.

يقوم المعلم بمل يلاو إرشلد التالميذ إلى استخدام القلم الرصلص إذا رغفوا فا إضلفة المزيد من التللصيل بعد كتلبة القاة. تذكير 
التالميذ للعمل بلكل منلرد. أثنلء عمل التالميذ، ُتجمع أوراق التاميم النهلئية من كل مجموعة لتعليقهل على جدران اللال.

يقوم التالميذ بمل يلاو إكملل األم لة التوضيحية.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم العمل الجماعي اليوم. سنقوم بإنهاء قصصنا في الدرس القادم ثم سنقوم بمشاركتها مع اآلخرين. 
لقد بدأنا يومنا بشكر أصدقائنا. ، دعونا ننهيه بنفس الطريقة. سنقوم بالمشاركة السريعة لشكر اآلخرين في مجموعتنا ممن 

ساعدونا. سنبدأ ذلك باختيار أحد التالميذ باستخدام عصّي األسماء.

يقوم التالميذ بمل يلاو التعفير عن اللكر ألصدقلئهم.

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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فكر في القصة التي ستكتبها؛ وّضح بالرسم رشاًدا وياسمين يستخدمان تصميمك. وتأكد من إضافة تفاصيل 
وألوان ُتظهر الشكل الذي سيبدو عليه عام 2040.

في عام 2040
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نظرة عامة الدرس 10

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد قمنا خالل األيام القليلة الماضية بالتفكير في المستقبل واستمتعنا كثيًرا بإطالق العنان لمخيالتنا. 
دعونا نأخذ بضع دقائق لمشاركة بعض األمور التي نعتقد أنها ستتغير في المستقبل فيما يخص استمرار التواصل مع اآلخرين. 

سأقوم بسحب عصّي األسماء ثم سنقوم بالمشاركة السريعة في هذه المناقشة كما فعلنا في درسنا السابق.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة تخيالتهم مع اللال.

2. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة أفكاركم. سيكون عام 2040 عاًما مليًئا باألشياء المثيرة إن تحقق ما في مخيالتكم. 
سنقوم اليوم بإنهاء مشروع "شارك"، ثم سنقوم بعرض أفكارنا. أعتقد أنه ألمر ممتع سماع ما صغناه من قصص عن رشاد 

وياسمين. إن آخر شيء قمنا به هو رسم صورة توضيحية لقصتنا. قد بدا ذلك مختلًفا لبعضكم،؛ أن نرسم الصورة التوضيحية 
أواًل ثم نشرع في الكتابة بعدها. في رأيكم لماذا طلبت منكم التوضيح أواًل؟

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة أفكلرهم.

يقول المعلم ما يلي: من المهم جًدا أن يكون لديكم حس إبداعي، لذا أتمنى أن تكون هذه الرسوم التوضيحية قد ساعدتكم  على 
التفكير في التفاصيل. قد تودون إضافة بعض التفاصيل بعد كتابة القصة لمساعدتكم على سرد القصة من خالل الرسوم 

التوضيحية، ثم إكمال هذه الرسوم التوضيحية بتلوينها.

يقوم التالميذ بمل يلاو طرح أسئلة توضيحية.

3. يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم بكتابة قصة قصيرة. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "المسودة األولية." 
اقرأوا التعليمات عند الوصول إلى الصفحة الصحيحة.

يقوم التالميذ بمل يلاو قراءة اإلرشلدات.

يقول المعلم ما يلي: ماذا الحظتم في اإلرشادات؟

يقوم التالميذ بمل يلاو اإلجلبة بأصهل إرشلدات تخص عملية الكتلبة.

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشلدات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بمل يلاو
اإلقرار بأهمية الكتلبة اإلبداعية.  
استخدام عملية الكتلبة لايلغة قاة تدور   

أحداثهل فا المستقفل وتسلعد فا تاميم حل.
التقييم الذاتا للتعلم وإدارة األهداف.  

كتلب التلميذ  
ورقة بيضلء للنسخة النهلئية   

للكتلبة.
أقالم رصلص  
أقالم تلوين وأقالم رصلص   
ملوصة

صواتج التعلّم

تعلَّم لتتعليش مع اآلخرين

التعلطفو  
إظهلر التعلطف عند التواصل مع   

اآلخرين.

تعلَّم لتكون

إدارة الذاتو
استعراض التقدم فا تحقيق   

األهداف.

إذا كلن هنلك متسع من األيلم، فلتمد هذا الدرس لمدة يوم آخر حتى يتمكن التالميذ من العمل بلكل أدق خالل عملية 
الكتلبة. يجب أن يخطط التالميذ ويقوموا بعمل مسودة فا درس واحد ويحالوا على تغذية راجعة، ويراجعوا ويقوموا 
بللنلر فا الدرس ال لصا ثم يقوموا بللمللركة والتقييم فا الدرس ال للث. إذا كلصت أجهزة الكمفيوتر متلحة، فلتلجع 

التالميذ على صيلغة القاص ومراجعتهل وصلرهل بلستخدامهل.

تجهيزات المعلم للدرس

المهلرات الحيلتية

الدرس

10
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انظر إلى الرسم التوضيحي الذي رسمته للقصة وخطط لما ستكتبه، ثم اكتب مسودة أولية لقصتك. اطلب من صديق 
مساعدتك في مراجعة القصة وفي النهاية انشر نسختك النهائية.

المسودة األولية

الخطة:

.1

.2

.3

المسودة:
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يقول المعلم ما يلي: بالطبع، هذه اإلرشادات موضحة لكم في خطوات عن عملية الكتابة. ستقومون أواًل بالتخطيط لعملية 
الكتابة، ثم التفكير في ترتيب أحداث القصة. ستكون قصة قصيرة عن كيفية استخدام رشاد وياسمين ألجهزتكم في المستقبل. 

من الضروري أن تكون للقصة بداية، ووسط، ونهاية. دعونا نأخذ وقتنا في مراجعة الرسوم التوضيحية وبعدها نضع خطة 
لقصتنا. تذكروا أنه ليس من الضروري كتابة جمل في هذه المرحلة. ال يتطلب األمر سوى كتابة أفكار عشوائية على الورقة. ثم 

رتبوا هذه األفكار في قائمة باألفكار حتى يتسنى لكم معرفة ترتيب أحداث القصة القصيرة.

يقوم المعلم بمل يلاو تخايص وقت للتالميذ للعمل على مرحلة التخطيط للكتلبة. إرشلد التالميذ بطرح بعض األسئلة الموضوعية. بينمل 
يقوم التالميذ بعمل مخطط للقاة، قم بإرشلدهم الستكملل مرحلة المسودة فا عملية الكتلبة. هنلك بعض السطور اإلضلفية فا الالحة 

التللية.

يقوم التالميذ بمل يلاو بدء عملية الكتلبة.

يقوم المعلم بمل يلاو تخايص من 10 إلى 15 دقيقة للتالميذ لعمل مسودة للقاة. ضفط هذه المدة من الوقت وفًقل لمل ينلسب حلجة 
التالميذ، بلإلضلفة إلى تقديم مزيد من الدعم عند الحلجة. وعند اصتهلء التالميذ، ال بد من إلجراء تدقيق لغوي والتحقق من الرسوم 

التوضيحية الكتملل العمل.

4. يقول المعلم ما يلي: وبعد انتهاء كتابة القصص، ستقومون بالعمل مع الزميل المجاور لمراجعة عمل بعضكم. ساعدوا 
بعضكم في التحقق من هجاء الكلمات، وعالمات الترقيم، وبنية الجملة، واألفكار. ال يكتب أي تلميذ منكم في ورقة زميله. 

استمعوا إلى أفكار زمالئكم واكتبوا أي تغييرات ستقومون بها في ورقتكم. تذكروا أن المنتج النهائي المراد هو عمل الكاتب. قد 
يستعين كل تلميذ منكم بأفكار زميله أو ال يستعين بها. بمجرد أن تنتهوا، ارفعوا أيديكم وسأقوم بإعطاء ورقة لكتابة الصيغة 

النهائية للقصة.

يقوم التالميذ بمل يلاو استكملل عملية الكتلبة وتلوين الرسوم التوضيحية. )سيعطا هذا األمر فرصة جيدة للتدرب على المهلرة 
الحيلتيةو التعلطف(.

يقوم المعلم بمل يلاو مراقفة تقدم التالميذ وإرشلدهم حسب الحلجة. كتلبة كلملت على السفورة حتى يكتفهل التالميذ. تذكير التالميذ بمدة 
الوقت المتلح لهم الستكملل كتلبة القاة.

5. يقول المعلم ما يلي: لقد قرأت بعًضا من قصصكم ورأيت الرسوم التوضيحية. واآلن، قد حان وقت مشاركة قصصكم 
وتصميماتكم. ستعمل كل مجموعتين مًعا، ولكن سأقوم بتكوين مجموعات ثنائية جديدة.

يقوم المعلم بمل يلاو تكوين زوج من المجموعلت للمللركة. تخايص وقت للتالميذ للمللركة، سواء بقراءة قااهم أو بقراءة التالميذ 
لقاص بعضهم. بعد اصتهلء التالميذ من المللركة، جمع التالميذ مرة أخرى للتقييم الذاتا.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة المللريع النهلئية.

6. يقول المعلم ما يلي: أرى البسمة على وجوهكم والتي تدل على أنكم فخورون بعملكم. واآلن، حان وقت االنتقال إلى التقييم 
الذاتي.

يقوم المعلم بمل يلاو إرشلد التالميذ عند الحلجة خالل عملية التقييم الذاتا. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهلرة الحيلتيةو 
إدارة الذات.

م. شّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: آمل أن تكونوا جميًعا فخورين بإنجازاتكم في الفصل خالل األيام القليلة الماضية. ُيرجى االلتفات إلى 
زميل مجاور. اخبروا زمالَءكم بأكثر شيء أنتم فخورون به في مشروع شارك.

يقوم التالميذ بمل يلاو مللركة مل يلخرون به فا عملهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا كثيًرا عن طرق التواصل خالل هذا الفصل. أتطلع إلى رؤية طريقة تعبيرنا عما تعلمناه في 
الفصل األخير عن التواصل.

التعلطف

إدارة الذات

   

المحتوى الدراسي


أستطيع كتابة قصة تحتوي على 
تفاصيل وصفية وتسلسل واضح 

لألحداث ُمستعيًنا بمساعدة.

 
أستطيع كتابة قصة تحتوي على تفاصيل 

وصفية وتسلسل واضح لألحداث.

  
أستطيع كتابة قصة إبداعية تحتوي على 

تفاصيل وصفية استثنائية وتسلسل 
منطقي لألحداث.

جودة األداء


أستطيع حل مشكلة مع فريقي. 
وتضمين التفاصيل التي تساعد 

اآلخرين على فهم الحل الخاص بي 
بمساعدة الزملء والمعلم.

 
أستطيع حل مشكلة مع فريقي بإبداع. 

وتضمين التفاصيل التي تساعد اآلخرين 
على فهم الحل الذي توصلت إليه.

  
أستطيع القيادة أثناء حل مشكلة 

مستقبلية مع فريقي بإبداع. وتضمين 
التفاصيل الدقيقة التي تساعد اآلخرين 

على فهم الحل الذي توصلت إليه.

المهارات الحياتية


أستطيع إجراء تحسينات على عملي 

بمساعدة الزملء والمعلم.

 
أستطيع إجراء تحسينات على عملي 

بناًء على التغذية الراجعة واالقتراحات 
اإليجابية من الزملء.

  
أستطيع إجراء تحسينات هادفة 

على عملي بناًء على التغذية الراجعة 
واالقتراحات اإليجابية من الزملء. وُأمثل 

نموذًجا يحتذى به. 

الفصل الثاني التواصل بين البشر
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أقّيم نفسي
ن نجوم المربع التي يصف مجهودك في كل صف. اقرأ كل عبارة، لّوِ



اللال ال لصاو التواصل با الفلر 211

يقترب من التوقعلت
)1(

يلفا التوقعلت
)2(

يلوق التوقعلت
)3(

المحتوى الدراسا

يتخيل حاّلً تكنولوجًيل يسهل التواصل بين 
األفراد فا المستقفل، ويلرح الحل بمسلعدة 

مك لة من المعلم أو الزمالء.
تكنولوجيل المعلوملت واالتالالت أ.1.ج.

يتخيل حاّلً تكنولوجًيل يسهل التواصل بين 
األفراد فا المستقفل. يلرح كيف سيكون 

الحل مليًدا.
تكنولوجيل المعلوملت واالتالالت أ.1.ج.

يتخيل حاّلً تكنولوجًيل إبداعًيل يسهل التواصل 
بين األفراد فا المستقفل. يلرح كيف 
سيحسن الحل الطريقة التا صعيش بهل 

بتلايل دقيق.
تكنولوجيل المعلوملت واالتالالت أ.1.ج.

يواجه صعوبة فا ربط التكنولوجيل الحللية 
بللملكالت التا تحلهل و/أو وصف الحلول 

الممكنة لملكلة مستقفلية.
العلوم و.1.ب.

يربط التكنولوجيل الحللية بللملكالت التا 
تحلهل ويلرح االحتيلجلت أو الملكالت 
المستقفلية مع الدعم عند وصف الحلول 

الممكنة.
العلوم و.1.ب.

يربط التكنولوجيل الحللية بللملكالت التا 
تحلهل بلستخدام المنطق السليم، ويلرح 
االحتيلجلت أو الملكالت المستقفلية عند 

وصف الحلول اإلبداعية.
العلوم و.1.ب.

يكتب قاة تتضمن الفداية، والوسط، والنهلية 
بمسلعدة الزمالء أو المعلم.

الكتلبة ب 1 أ.

يكتب قاة تتضمن وضوًحل فا الفداية، 
والوسط، والنهلية.

الكتلبة ب 1 أ.

يكتب قاة تتضمن ترابًطل فا الفداية، 
والوسط، والنهلية.

الكتلبة ب 1 أ.

ُيدخل تحسينلت على الكتلبة بعد المنلقلة مع 
الزمالء فقط بمسلعدة المعلم.

الكتلبة د.1.ب.، ج.

ُيدخل تحسينلت على الكتلبة بعد المراجعة 
اللخاية والمنلقلة مع الزمالء.

الكتلبة د.1.ب.، ج.

ُيدخل تحسينلت هلدفة على الكتلبة بعد 
المراجعة اللخاية والمنلقلة مع الزمالء. 

يمّ ل صموذًجل يحتذي به زمالؤه فا هذا 
النطلق.

الكتلبة د.1.ب.، ج.

جودة األداء

ُينلئ رسًمل ال ينقل بوضوح الحل لتحديلت 
التواصل فا المستقفل.
اللن الفاري أ 2 ج.

ُينلئ رسًمل ملااًل ينقل بللعلية الحل 
لتحديلت التواصل فا المستقفل.

اللن الفاري أ 2 ج.

ُينلئ ويانف رسًمل ملااًل ومدروًسل ينقل 
الحل بلكل فعلل لتحديلت التواصل فا 

المستقفل.
اللن الفاري أ 2 ج.

يستخدم اإلبداع لتخيل الحيلة فا المستقفل 
يستخدم اإلبداع االست نلئا لتخيل الحيلة فا يستخدم اإلبداع لتخيل الحيلة فا المستقفل.بدعم من الزمالء أو المعلم.

المستقفل، ويدعم الزمالء للعل صلس المهمة.

المهلرات الحيلتية

يتعلون مع زمالئه فا اللريق، ولكن يواجه 
صعوبة فا إظهلر االحترام ألفكلر زمالئه 

أثنلء التوصل إلى اتللق.
احترام التنوع

يتعلون بللعلية عن طريق إظهلر االحترام 
ألفكلر زمالئه أثنلء التوصل إلى اتللق.

احترام التنوع

يتعلون بللعلية عن طريق إظهلر االحترام 
ألفكلر زمالئه أثنلء التوصل إلى اتللق. القيلم 

بدور القيلدة والمسلعدة فا تنظيم عمل 
اللريق.

احترام التنوع

يواجه صعوبة فا التلكير فا التغذية الراجعة 
واالقتراحلت اإليجلبية عند مراجعة التاميم 

و/أو الكتلبة.
المحلسفية

يلكر فا التغذية الراجعة الفنلءة واالقتراحلت 
اإليجلبية عند إجراء التحسينلت على 

التاميم و/أو الكتلبة.
المحلسفية

يستليد من التغذية الراجعة الفنلءة 
واالقتراحلت اإليجلبية عند إجراء التحسينلت 

الهلدفة على التاميم و/أو الكتلبة.
المحلسفية

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
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الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

التواصل

الروابط

الفصل الثالث: التواصل االجتماعي
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نظرةثلفمةثللىثلامتا

التواصل االجتماعي

يسلكشفثلالالميذثمقفاتثفاثلاتحفثقباثلاشروعثفاثلصاثلحيمةثلامتاثلكلِشف
لاخفلةثبهم.ثيتصمثلالالميذثدل:لتثاصشروعث"شفِرك."

1

يلعفونثلالالميذثاكلفبةثمحل:ىثلحيمةثلامتا.ثيكلبثلالالميذثمقفات،ثورسفئاثتعلَّم
لاخدمةثلاعفمةثويتصص:نثكفريكفتيرثاسلكشففثلاصجلصعثح:اهمثبطرقثمخللمة.

6

يلعفونثلالالميذثإلنلفجثا:حفتث دلريةثتص اثم:ض:لفتثملعددةثوطرقثلال:للاثشفِرك
لا لصفلا.

3

الربط بالقضايا
عدم التمييز: كلنفثملسفوونثبفارغمثمنثلخلالففتنف.ثيصكننفثتقديرثأو هثلاشبهثولاخلالفثبيننفثولالحدثثلنثذاك.ث

يصكننفثلاعصاثمًعفثالحقيقثلالعفونثولالضففر.

المواطنة: لاشع:رثبفانلصفء.ثفنحنث زءثمنثمجلصعثأكبر.ثواكاثمنفثحق:قثولليهثمسؤوايفت.

البيئة والتطوير: يجبثلاحمفظثللىثلسلدلمةثلألرضثوبيئلنف.ثوإننفثنحلرمثلابيئةثونحففظثلليهفثبفللبفرنفثأفرلًدلثفاث
لاصجلصع.

ن لادروسلا:لفلاصكّ:ِ
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لال:للاثلا لصفلا

املهارات احلياتية املتضمنة
لا:لفلاُبعد

التفكير الناقد:تعلَّمثالعرف
تحديدثلاصعل:مفتثلاصلعلقةثبفاص:ض:ع.  
ت:ضيحثطرقثلالمكير.  

التعاون:تعلَّمثالعصا
لحلرلمثآرلءثلآلخرين.  

احترام التنوع:تعلَّمثاللعفيشثمعثلآلخرين
لاحت:لثللىثو هفتثنظرثملعددةثوملن:لةثولحلرلمهفثال:سيعثمدلركثلامهمثوتعصيقهف.  

المشاركة:
لإلدلرةثولالنظيمثلامفلالنثالصهفم.  

إدارة الذات:تعلَّمثالك:ن
لسلعرلضثلالقدمثلاصحرزثلندثتحقيقثلألهدلف.  

المحاسبية:
تقديمثتغذيةثرل عةثفعفاة.  

التواصل:
مهفرلتثلاقرلءة،ثولاكلفبة،ثولال:للاثغيرثلالمظا.  
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م مؤشرات التعلُّ
للىثمدلرثهذلثلامتا،ثيسعىثلالالميذثالحقيقثمؤشرلتثلالعلُّمثلالفايةو

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.أ. قرلءةثنت:صثبدر ةثلع:بةثتنفسبثلاتفثلا فااثلابلدلئاثبصسل:ىث
يلسمثبفادقةثولاطالقةثادلمثلامهم.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طرحثأسئلةثولإل فبةثلنهفثالدااةثللىثفهمثلانص،ثللىثأنثتشيرثب:ض:حث

إاىثلانصثكأسفسثاإل فبفت.
2.أ. تحديدثلارسفاةثلاصح:ريةثأوثلادرسثمنثلانص،ثوت:ضيحثطريقةثنقلهفثمنث

خاللثلالمفلياثلألسفسية.
4.أ. لإل فبةثلنثأسئلٍةثلنثلارلبطثلاصنطقاثبينث صٍاثوفقرلٍتثمحددةثفاثلانصث

)م اثلاصقفرنة،ثولاسبب/لالأثير،ثأوثلالسلسا.(

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.أ. لسلنلفجثمعنىثلاكلصفتثلاصبهصةثوملعددةثلاصعفناثبفسلخدلمثمجص:لةث

ملن:لةثمنثلاسلرلتيجيفتث)م اثلاسيفقثولاصلرلدففت.(
1.ز. لسلعرلضثإتقفنثق:للدثلالغةثولسلخدلمهفثفاثلاكلفبةثولالحدث.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ. كلفبةث صاثكفملةثبفسلخدلمثلالمفتثترقيم،ثوحروفث رثوحروفثلطفث
)ف، ثم، و(ثحسبصفثيك:نثمنفسًبف.

ج. معلومات وآراء
1.أ. كلفبةثنت:صثزلخرةثبفاصعل:مفتثأوثنت:صثت:ضيحيةثادرلسةثم:ض:ٍعث

ونقاثلألفكفرثولاصعل:مفتثب:ض:ح.

د. العملية، واإلنتاج والبحث
1.أ. لسلخدلمثمخططفتثتنظيمثلألفكفرثا:ضعثخطةثلاكلفبة.

1.ب. لاسلعفنةثبأسئلةثلازمالءثولقلرلحفتهمثاتقاثلصليةثلاكلفبة.
1.جـ. لسلعرلضثلاكلفبفتثلامرديةثومرل علهفثاتقلهف.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ. لاصشفركةثبمفلليةثفاثمجص:لةثمنثلاصنفقشفتثلاجصفليةثمعثلازمالءثولاكبفرث
فاثمجص:لفتثلغيرةثومجص:لفتثأكبر.

1.و. لاسلمفدةثمنثأفكفرثلآلخرينثفاثلاصنفقشةثولالعبيرثلنثأفكفرهمثب:ض:ح.

الرياضيات:
د. القياس والبيانات

1.أ. تحديدثلألدولتثلاصنفسبة،ثوقيفسثلألشيفءثبفاصليصلرلت،ثأوثلاسنليصلرلت،ثأوث
لألملفر.

5.هـ. ربطثلاصسفحةثبعصليفتثلاضربثولاجصعثلاصلكرر.
2( إيجفدثمسفحةثمسلطياثيبلغثط:لثكاثضلعثمنثأضاللهثلدًدلثلحيًحفث

بفسلخدلمثلاق:لابثلاتلبة.
3( ضربثأط:للثلألضالعثإليجفدثمسفحفتثلاصسلطيالتثلالاثيبلغثط:لثكاث

ضلعثمنثأضاللهفثلدًدلثلحيًحفثفاثسيفقثحاثلاصسفئاثلا:لقعيةث
ولاريفضية.

الدراسات االجتماعية:
أ. المواطنة

1.هـ. ولفثأفعفلثلاشختيفتثلاذينثيؤثرونثفاثمجلصعفتهمثبشكاثإيجفباث
)م اثلاصجلصعثولاقفدةثلاصدنيين.(

1.و. تحديدثلامرصثلالاثيصكنثاللالميذثلاصشفركةثفيهفثفاثلاصشكالتثلاصحليةثأوث
لإلقليصية.

التربية الفنية:
أ. إنتاج تصميمات فنية

2.ج إضففةثتمفلياثإاىثلاعصاثلامناثالعزيزثمغزله.

ب. إنتاج تصميمات فنية
1.أ. لالعفونثمعثلازمالءثالجهيزثمعرضثفنا.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
أ. الروابط العائلية والسالمة في المجتمع
1.أ. ت:ضيحثكيميةثتغييرثلألدولرثدلخاثلألسرة.

1.ب. لرضثأسفايبثلاحت:لثللىثلاصسفلدةثمنثأفرلدثكبفرثمحاثثقةثمنثأ اث
لتخفذثلاقرلرلتثوحّاثلاصشكالت.

2.أ. لالعبيرثلنثلاصشفلرثلاشختيةثولالعّرفثللىثمظفهرثتعبيرثلآلخرينثلنث
مشفلرهم.

ب. تنشئة الطفل
2.أ. ت:ضيحثلاحق:قثدلخاثلألسرةثولاصجلصعث)م اثحقثلارلفيةثلاتحيةث

ولالعليم.(

د. إدارة الموارد الشخصية والعائلية وترشيد االستهالك
2.أ. تحديدثدورثكاثفردثفاثلاحمفظثللىثلاصنزلثنظيًمفثولحًيف.

المجاالت المهنية:
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

1.أ. تحديدثمهفرلتثلالعفماثلاجيدثمعثلآلخرينثفاثلاصدرسةثولاصنزلثوت:ضيحهفث
)شفملةثلألنشطةثلاصهنيةثلاصخللمة.(

1.ب. لالعفونثمعثمجص:لةثمنثلالالميذثإلنجفزثمهصةث)بصفثفيهفثلاصهفمثلاصلعلقةث
بفاصهن.(

1.جـ. شرحثوت:ضيحثمتطلحاثلالمفلاثبينثأفرلدثلاصجص:لةثلا نفء ولالشجيع 
فيصفثيخصثلالمفلاثلاجصفلا.

1.د. ت:ضيحثكيميةثتغيرثدورثلألفرلدثفاثلاصنزلثولاصدرسةثبصرورثلا:قت.
2.أ. ت:ضيحثكيميةثلنلقفلثلفدلتثلاعصاثلاحفايةث)م اثلالركيزثفاثلاصهفمثوإدلرةث

لا:قتثولالعفون(ثفاثلاصنزلثولاصدرسةثإاىثمكفنثلاعصا.
3.أ. تحديدثأم لةثمحليةثللىثريفدةثلأللصفل.

4.أ. تحديدثأم لةثاصهنثمخللمةثفاثشبكةثلاعالقفتثلاشختيةث)م اثأفرلدثلألسرةث
أوثلابفاغين(ثخفلًةثلألشخفصثلاذينثيعصل:نثفاثلامنفدقثولا:ظفئفثلاسيفحيةث

)م اثلاصرشدينثولاطهفة.(
4.ج.  صعثمعل:مفتثلنثمسفهصةثلا:ظفئفثلاصحليةثفاثلاصجلصعثوفاثحصفيةثبيئلهث

ولاحمفظثلليهف.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية

1.أ. إظهفرثلاصعرفةثلألسفسيةثبلطبيقفتثلاكصبي:ترثلاشفئعةث)م اثطريقةثلإلنشفء،ث
ولالحرير،ثولاطبع،ثولاحمظ،ثولسلخدلمثقفئصة،ثولانسخثولالتق.(

1.جـ. تعُرفثلابرنفمجثأوثلالطبيقثلاصنفسبثاسلكصفلثلاصهصة.
2.أ. لسلخدلمثمجص:لةثملن:لةثمنثلألدولتثابلكفرثمنلجفتثرقصيةثتسلخدمث

لانت:صثولألشكفلثلاصخللمةثالرس:مفتثولات:تثولاميدي:ثال:لياثلألفكفرث
ولاصعل:مفتثإاىثلازمالء.
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أهدلفثلالعلّملادرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
لالنبؤثبصدىثتأثيرثلاتحيمةثفاثتعزيزثلال:للاثلا لصفلا.  
تحديدثوظفئفثلاعنفلرثلاصخللمةثالتحيمةثوت:ضيحهف.  
لصاثدل:ةثاحض:رثمشروعث"شفِرك."  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
تحلياثأ زلءثلاقتة.  
تحديدثلنفلرثلاصقفلثلإلخبفري.  
ليفغةثنصثبهثأسئلةثالصقفبلةثلاشختيةثمعثزمياثلامتا.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
تدقيقثلانظرثفاثهيكاثلاقتةثلإلخبفرية.  
كلفبةثمقفاةثإخبفريةثلنثفردثفاثلاصجلصعثأوثزمياثفاثلامتا.  
تحديدثختفئصثحدثثإخبفريثمهم.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
كلفبةثمقفلثلنثأخبفرثهفمةثفاثلاصدرسةثأوثفاثلاصجلصع.  
لالعفونثالحسينثمهفرةثلاكلفبة.  
لسلخدلمثلبفرلتثلفللفحيةثق:يةثولبفرلتثخلفميةثق:يةثفاثلاكلفبة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
تحديدثسصفتثرسفاةثلاخدمةثلاعفمةثلاجيدة.  
لصاثرسفاةثخدمةثلفمةثاتحيمةثلامتا.  
لسلخدلمثلانصثولارس:مثفاثرسفاةثلاخدمةثلاعفمةثلارقصية.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
فهمثختفئصثلاكفريكفتير.  
إنلفجثكفريكفتيرثمنثأربعثا:حفتثاصشفركةثمعل:مفتثلنثأحدثلاص:ض:لفت.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
لالعفونثمعثلاصجص:لةثاعصاثلحيمة.  
لاصسفهصةثفاثكلفبةثنصثاصشفركةثمعل:مفتثمعثأفرلدثلاصجلصع.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
تحلياثختفئصثلال:حةثلاجدلرية.  
حسفبثمسفحةثلال:حةثلاجدلريةثبفسلخدلمثلال:حفتثلامردية.  
لصاثمس:دةثال:حةثلاجدلريةثلاخفلةثبفامتا.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
تقديمثتغذيةثرل عةثفعفاة.  
لالعفونثاعصاثا:حةث دلريةثالمتا.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
لرضثا:حفتث دلريةثالصجلصعثأوثلامتا.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل الثالث
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املواد املستخدمة

مقصأقالمثتل:ينثأوثأقالمثرلفصثمل:نةأقالمثرلفصكلفبثلاللصيذ

أ هزةثكصبي:ترثوبرلمجثلارس:مفتث ريدةثاكاثتلصيذ
)لخليفري(

ورقثمق:ىثكبيرأقالمثتحديد

لتفثملريةث)لخليفري(مسفطرلصغ
ا:لزمثفنيةث)لادهفنفت،ثفرشثلاطالء،ثأقالمثخشبيةثمل:نة،ثومفث

إاىثذاك(

الصف الثالث االبتدائي

اكتِشف
2020-2021الفصل الدراسي الثاني
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نظرة عامة الدرس 1
لاص:لدثلاصسلخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض مواضيع درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، لإلرشفدلت ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: لقد بدأنا اليوم آخر فصل لنا في هذا العام. وهو ما ُيسمى "التواصل االجتماعي." ما الذي تتطلعون إلى 
معرفته عن أفراد المجتمع؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاردثبأفكفر.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلصاثقفئصةثبأفكفرثلالالميذثفاثهذلثلامتاثللىثلاسب:رةثأوثللىثمخططثخفص.

2. يقول المعلم ما يلي: كل األفكار رائعة. سنحاول تعُرف المزيد عن أفكاركم. في رأيكم ما الوسائل األخرى التي تعتمد عليها 
عائالتكم في معرفة ما يحدث في مجتمعنا؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاردثبأفكفرثم اثمنثلأللدقفءثأوثوسفئاثلإللالم.

يقول المعلم ما يلي: تعد اإلذاعة والتلفزيون وسيلتين من وسائل اإلعالم التي دائًما ما نعتمد عليها. إن اإلعالم هو وسيلة 
للتواصل مع اآلخرين على نطاق واسع. وتشمل اإلذاعة، والتلفزيون، والصحف، والمجالت، واإلنترنت. دعونا نتعرف أكثر كيفية 

مساهمة الصحيفة في التواصل االجتماعي. سنستعين -خالل الدروس القلية القادمة- بما تعلمناه عن التواصل بين البشر 
وذلك بمشاركة الفصل لعمل صحيفة. واآلن لنرى ما نستطيع تعرفه عن الصحف اليوم.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثت:زيعثلحفثللىثمجص:لفتثلالالميذ،ثس:لءثلحيمةثولحدةثتحل:يثللىثأك رثمنثقسمثأوثمجص:لفتثملن:لةثمنث
لاتحف.

يقول المعلم ما يلي: من منكم سبق له رؤية صحيفة في المنزل أو في الحي؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثرفعثلأليديثاإل فبة.

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
لالنبؤثبصدىثتأثيرثلاتحيمةثفاثتعزيزثلال:للاث  

لا لصفلا.
تحديدثوظفئفثلاعنفلرثلاصخللمةثالتحيمةث  

وت:ضيحهف.
تتصيمثاحض:رثمشروعث"شفِرك."  

لن:لنثفرلاث)سطرثأللىث  
لاصقفلثيبينثلسمثلاكفتب(

لاعن:لنثلارئيسا  
لاصرلسا  

كلفبثلاللصيذ  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ينثوأقالمثرلفصث  
مل:نة
مقص  
لحيمةثاكاثمجص:لة  

لاصمردلتثلألسفسيةن:لتجثلالعلم

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثالعرف

لالمكيرثلانفقدو
تحديدثلاصعل:مفتثلاصلعلقةثبفاص:ض:ع.  

إحضفرثأن:لعثمخللمةثمنثلاتحفثاللالميذثاسلكشففهفثخاللثلألسب:ع.ثوإذلثامثتل:فرثلحفثورقية،ثفقمث  
بصشفركةثمقفاتثإخبفريةثرقصيةثأوثطبفللهف.

لالخطيطثادل:ةثلاعفئالتثالي:مثلاخلفماثاصشروعث"شفِرك."ثوهذلثه:ثلا:قتثلاصنفسبثالسصفحثاللالميذث  
بفسلخدلمثلابرنفمجثلارقصاثالتصيمثدل:ة.

اثبدثمنثدل:ةثثالثةثإاىثخصسةثمنثأفرلدثلاصجلصعثإاىثلامتاثحلىثيلسنىثاللالميذثإ رلءثمقفبلةثشختيةث  
معهمثخاللثلادرسثلا فاا،ثمنثلاصصكنثإ رلءثهذهثلاصقفبالتثخفرجثلامتاثفاثحفاةثتعذرثإحضفرهم.

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس
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يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلسلكصفلثمنفقشةثلاص: زثلنثلسلخدلمثلا:لادينثالتحيمةثأوثأفرلدثلاعفئلةثلآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: تساهم الصحيفة في الحفاظ على التواصل بين البشر. تساعدنا على االطالع على ما يدور حولنا من 
أحداث. لنأخذ وقًتا الستكشاف الصحيفة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلسلكشففثلاتحيمة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتختيصثخصسثدقفئقثاللالميذثاالطالعثللىثلمحفتثلاتحيمة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن بعد أن خصصنا وقًتا لالطالع على الصحيفة، ما األمور التي الحظتموها؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلاصالحظفت،ثولإلشفرةثإاىثلاتيفغةثولاصحل:ىثومخللفثأن:لعثلاصقفاتثفاثلاتحيمة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتسجياثمالحظفتثلالالميذثفاثقفئصةثللىثلاسب:رة.ثإذلثتصكنثلالالميذثمنثتحديدث زءثمنثلاتحيمةثواكنهمثامثيعرف:لث
لسمثهذلثلاجزء،ثففكلبثإ فبلهثللىثلاسب:رةثبفاسمثلاتحيحثاهذلثلاجزءثمنثلاتحيمة.ثوم فلثللىثذاك،ثيصكنثتحديدث"لاعن:لن"ثللىثأنهث

لاعن:لنثلارئيسا.

يقول المعلم ما يلي: كما ذكرت من قبل "تساهم الصحيفة في الحفاظ على التواصل بين أفراد المجتمع." من يذكر لنا أمثلة 
تؤكد لنا صحة ذلك؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثذكرثأم لةثمنثلاتحف.

3. يقول المعلم ما يلي: لقد اكتشفتم الكثير من األمور التي تخص الصحف باطالعكم عليها. وخالل الدروس القليلة القادمة، 
سنقوم بعمل صحيفة لفصلنا. سيساهم نشاط عمل صحيفة للفصل في تحقيق التواصل فيما بيننا داخل الفصل، كما 

سيساعدنا على تحقيق التواصل بيننا وبين المجتمع الخارجي. سنقرر بناًء على ذلك الجمهور المستهدف للصحيفة، ونتعلم 
أيًضا طريقة كتابة مقاالت مشوقة. وفيما يخص مشروع "شارك"، سنقوم بتوظيف المعلومات من الصحيفة بهدف التواصل ولكن 

بصورة مختلفة، وهي رسم لوحة جدارية على الحائط.

ملح:ظةثالصعلموثأخبرثلالالميذثمفثإذلثكفنتثلاتحيمةثسلك:نثمنهفثنسخةثرقصية.

4. يقول المعلم ما يلي: دعونا نستعين بصحيفة المجتمع لالطالع على ما نود إدراجه من أفكار في صحيفة الفصل. افتحوا 
كتاب التلميذ على صفحة "البحث عن األشياء." قراءة اإلرشادات بصمت وانتظار التعليمات األخرى.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلسلعرلضثكاثمفثفاثلاقفئصةثوت:ضيحهثبذكرثلالعريمفتثلندثلاحف ة.ثتشجيعثلالالميذثللىثلكلشففثلاك يرثمنثأقسفمث
لاتحيمةثقدرثلإلمكفن.ثتختيصثلشرثدقفئقثإلكصفلثلابحاثلنثلألشيفء.ثتجصيعثلالالميذثمرةثأخرىثاصنفقشةثمفثو دوه.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلاكلشفففت.

يقول المعلم ما يلي: لقد وجدتم بعض األشياء غير المذكورة في القائمة. سأقوم باستدعاء تلميذ ليشاركنا بما اطلع عليه في 
الصحيفة، وسيقوم باقي التالميذ بالبحث عن ذلك في صحفنا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثبصجردثأنثيشفركثأحدثلالالميذثوينظرثلاجصيعثفاثلاتحف،ثقمثبدل:ةثذاكثلاللصيذثايق:مثبفخليفرثتلصيذثبآخر.ثألِطث
فرلةثاخصسةثتالميذثاصشفركةثمفثو دوهثوأضفف:هثإاىثلاصخططثأسماثلاتمحة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلسلكصفلثلاسلكشففثمعثت: يهثلاللصيذ.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوث
لالمكيرثلانفقد.(

يقول المعلم ما يلي: ُيطلق على األشخاص الذين يكتبون في الصحيفة اسم المراسلين الصحفيين. ما سبب تسميتهم بهذا 
االسم؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثت:ضيحثلاسببثبفسلخدلمثألاثلاكلصةثاذكرثلالعريف.

يقول المعلم ما يلي: نعم. يقدم المراسلون الصحفيون الحقائق بهدف تزويد القراء بما يدور حولهم من أحداث في المجتمع 
وحول العالم. يرجع الفضل إلى المراسلين الصحفيين فيما يبذلونه من جهد في عمل الصحيفة. هل تعرفون أين نجد أسماء 

هؤالء المراسلين الصحفيين في الصحيفة؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلابحاثلنثلألسصفء.

يقول المعلم ما يلي: تجدون في بداية المقال عنواًنا فرعًيا أو اسم المراسل الصحفي. ال تحتوي كل القصص على عنوان فرعي، 
ولكنه من األشياء التي يجب أن تبحثوا عنها أثناء قراءة الصحيفة. هل تعتقدون أن صحف الفصل يجب أن يكون فيها عنوان 

فرعي؟ يجب التأكد من توضيح ما تفكرون فيه.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثكلفبةثكلصةثلن:لنثفرلاثللىثلاسب:رةثالر :عثإايه.

لالمكيرثلانفقد

الدرس

1
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اقرأ قائمة العناصر للبحث عنها في الصحيفة، و حّدد مكانها في الصحيفة مع فريقك. ثم ابحث عن شيئين آخرين يثيران 
اهتمامك، وأضفهما إلى القائمة. 

البحث عن األشياء

مكانهالجزء من الصحيفة

عنوان رئيسي

عنوان فرعي

طقس

رياضة

إعالنات

كاريكاتير
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يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثت:ضيحثأسبفبثلسلخدلمثلاعن:لنثلامرلا.

يقول المعلم ما يلي: إن صحيفتنا تستهدف مجتمًعا صغيًرا، لذا فإن قراءها سينتابهم الفضول لمعرفة كاتب كل مقال. سنقوم 
بالتخطيط إلدراج العناوين الفرعية في الصحيفة. أود طرح سؤال آخر. من هم جمهور الصحف التي اطلعنا عليها؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاردثبإ فبفت،ثم اثأفرلدثلاصجلصع.

يقول المعلم ما يلي: من سيهتم بقراءة صحيفتنا؟ من المهم تحديد قراء الصحيفة. سنكتب مقاالت عن أفراد في مجتمعنا 
لتوضيح ما ساهموا به لمساعدتنا. سنقوم أيًضا بالكتابة عن األحداث الجارية في مدرستنا أو في أحيائنا السكنية. في رأيكم، من 

سيكون الجمهور المستهدف في صحيفتنا؟ هل سنقوم بالكتابة لفصلنا، أم لمجتمعنا، أم لعائالتنا؟ ناقشوا هذه النقطة مع 
مجموعاتكم ثم شاركوا بعض األفكار. كونوا على استعداد لتوضيح أفكاركم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلألفكفرثلنثلاجصه:رثلاصسلهدفثفاثلاتحيمة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلصاثقفئصةثللىثلاسب:رةثالر :عثإايهف.ثلصاثتت:يتثاللالميذثفيصفثيخصث صه:رثلاتحيمة.ثكلفبةثلخليفرثفاثمكفنث
ولضحثللىثلاسب:رةثايك:نثبص فبةثتذكيرثاجصيعثمهفمثلاكلفبة.

يقول المعلم ما يلي: إن تحديد الجمهور المستهدف لصحيفتنا يساعد في تحديد موضوعات مقاالتنا التي سنكتبها.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإرشفدثمجص:لةثتالميذثاجصعثكاثلاتحف.ثإخبفرثلالالميذثبأنثلامرلةثسلسنحثاهمثفاثدرسثآخرثاصرل عةثلاتحفث
مرةثأخرى.

5. يقول المعلم ما يلي: اعتقد أن عائالتنا سيكون لهم دور فعال في مساعدتنا في التخطيط لمحتوى صحيفتنا، وسيستمتعون 
جًدا باالطالع على منتجاتنا النهائية. دعونا نقوم بعمل دعوات لعائالتنا لحضور الدرس األخير في هذا الفصل ونطلب منهم 

المساعدة في التخطيط لمحتوى الصحيفة. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان: "دعوة." اقرأوا إرشادات 
وأجزاء الدعوة.

ملح:ظةثالصعلموثبإمكفنكثإحضفرثأفرلدثمنثلاصجلصعثحلىثيلسنىثاللالميذثلصاثمقفبلةثشختيةثمعهمثبدًاثمنثأنثيبحاثلالالميذثبأنمسهمثلنث
فردثمنثلاصجلصعثالقيفمثبذاك.ثوإذلثحدثثذاك،ثفيصكنثإاغفءثهذلثلاجزءثمنثلادل:ة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمنحثلالالميذثوقًلفثاصرل عةثلالعليصفت.ثإخبفرثلالالميذثبصفثإذلثكفنتثلاتمحةثمس:دةثأوايةثأوثنسخةثنهفئية،ثوتقديمث
لاصعل:مفتثلاالزمةثاصاءثلاجزءثلاخفصثبفادل:ةثفاثلاتمحة.ثمنفقشةثلاطرقثلالاثسيقدمثبهفثأفرلدثلألسرةثلاصسفلدة،ثم اثلقلرلحثأفرلدثمنث

لاصجلصعثاعصاثمقفبالتثمعهم،ثأوثلقلرلحثم:ض:لفتثمش:قةثالصقفاتثبعدثإنهفءثلادل:ة.

يقول المعلم ما يلي: أول سطر بعد الدعوة يوضح أننا في حاجة إلى المساعدة. سنقوم بعمل مقابلة مع أفراد المجتمع 
لصحيفتنا، كما سنقوم بالكتابة عن األحداث الجارية. كيف ستقدم عائالتنا المساعدة؟

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإرشفدثلالالميذثاطلبثلاصشفركةثمنثأفرلدثلألسرةثفاثمقفبلة،ثأوثلال:ليةثبشخصثآخرثإل رلءثمقفبلةثمعه،ثأوثتقديمث
لقلرلحفتثلنثن:عثلألحدلثثلالاثت يرثلهلصفمهم.ثيلص اثأحدثخيفرلتثلالركيزثفاثلاصقفبالتثفاثتحديدثأشخفصثمنثلفئالتثلالالميذثأوثشبكةث

لاعفئلةثمصنثيصلهن:نثمخللفثلا:ظفئفثولالعرفثللىثمسفهصفتهمثفاثلاصجلصع.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلا:سفئاثلالاثيصكنثأنثتسفلدثبهفثلاعفئالت.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاو تص ياثكلفبةث صلةثبسيطةثللىثلاسب:رةثاطلبثمسفلدة.ثإنثنص:ذجثلاطلبثقدثيلقىثتأثيرهثللىثأحدثأفرلدثلاصجلصعثاكاث
يشفركثفاثإ رلءثمقفبلةثمعهثأوثلقلرلحثم:ض:لفتثألحدلثث فرية.ثقدثيق:مثلالالميذثبنسخثلاجصلةثمبفشرةثأوثكلفبةثلاجصلةثبأنمسهم.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإرشفدثلالالميذثالزيينثلادل:ةثوقتهفثبعدثإكصفاهفثبكاثلاصعل:مفتثلاصطل:بة.

ملح:ظةثالصعلموثيصكنثلسلخدلمثلمحةثلاللصيذثكصس:دةثأوايةثيسلعينثبهفثلالالميذثاعصاثلادل:لتثلانهفئيةثبفسلخدلمثبرنفمجثلاكصبي:تر.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نفكر في الصحيفة التي سنقوم بكتابتها. ستقوم كل مجموعة بكتابة مقالين، أحدهما عن أمر يحدث 
في المجتمع، واآلخر عن مقابلة شخصية نقوم بها مع أحد أفراد المجتمع. سنقوم باستخدام المعلومات التي حصلنا عليها بعد 
المقابلة لكتابة مقال. سنبدأ درسنا التالي عن معرفة كيفية إجراء مقابلة شخصية. التفتوا إلى الزميل المجاور وقوموا بمشاركة 

أفكاركم عن موضوعات المقال.
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الوقت: 

أكمل الدعوة للدرس األخير ، ثم قّصها. عند استالم الدعوة، اطرح على األسرة أسئلة باستخدام أدوات االستفهام التالية.

دعوة

دعوة

ماذا: 

متى: 

التاريخ: 

أين:  

لماذا: 

أتمنى أن أراكم هناك!

أحتاج إلى مساعدتكم. 
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نظرة عامة الدرس 2
لاص:لدثلاصسلخدمة

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بطلب المساعدة من العائلة. كيف ستساعدكم ردود العائالت في أن تكونوا مراسلين صحفيين 
رائعين؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثردودثلاعفئلة.

2. يقول المعلم ما يلي: أحياًنا نقوم بفعل بعض األشياء بأنفسنا، ونحتاج أحياًنا أخرى إلى مساعدة اآلخرين. شكًرا لكم 
لحديثكم مع عائالتكم عن الصحيفة. لنبدأ درس اليوم، يرجى فتح الصفحة التي بعنوان "صحيفة الفصل." يشارك رشاد أيًضا 

في عمل صحيفة الفصل. هيا نقرأ عن فصل رشاد.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتحديدثلألسل:بثلاصلبعثفاثلاقرلءة،ثس:لءثقرلءةثلالالميذثبشكاثمنمردثأوثفاثمجص:لفتثلغيرة،ثأوثلاصشفركةثلاشمهيةث
المتاثكله.ثإذلثكفنثلالالميذثسيقرأونثبشكاثمنمردثأوثفاثمجص:لفتثلغيرة،ثيطلبثلاصعلمثمنثلالالميذثقرلءةثلانصثقرلءةثلفبرةثالحديدث

لاكلصفتثغيرثلاصأا:فة.ثلصاثقفئصةثللىثلاسب:رةثبهذهثلاكلصفتثمعثنطقهمثوتكرلرهم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثقرلءةثلاقتة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإدلرةثنقفشثلنثلاقتةثوطرحثأسئلةثفهمثم او
مفثسببثقلقثرشفدثوألدقفئه؟  
كيفثحتاثلألسلفذثمحصدثللىثلاصعل:مفتثاكلفبةثمقفاه؟  
كيفثسفلدثلألسلفذثمحصدثلامتاثفاثفهمثمعنىثلاصقفبالتثلاشختية؟  
مفثلألم:رثلألخرىثلالاثيحلفجثلالالميذثإاىثمعرفلهف؟  
فاثرأيكم،ثاصفذلثلخلفرثلألسلفذثمحصدثأنثيكلبثمقفاهثلنثلاسيدةثمفريفثمحصد؟  

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاردثوطرحثأسئلةثت:ضيحية.

3. يقول المعلم ما يلي: إن مقال األستاذ محمد هو مثال على مقال عن المقابلة الشخصية. هل سبق ألحدكم سماع هذه الكلمة 
من قبل أو يعرف معنى كلمة مقابلة شخصية؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

يقول المعلم ما يلي: ُيقصد بالمقابلة الشخصية حوار يجريه المراسل الصحفي مع شخص؛ إذ يقوم الصحفي بطرح أسئلة 
يجيب عنها هذا الشخص، ثم يقوم الصحفي باستخدام هذه المعلومات التي حصل عليها بعد المقابلة لكتابة قصة. فكروا في 

قصة إخبارية عن شخصية رياضية. من أين سيحصل الصحفي على المعلومات؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاردثم اًلثبسؤللثلانفس.

يقول المعلم ما يلي: نعم، يقوم الصحفي بإجراء مقابلة مع العب رياضي، أو مدرب، أو أسرة مدرب، أو مع أشخاص آخرين لهم 

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
تحلياثأ زلءثلاقتة.  
تحديدثلنفلرثلاصقفلثلإلخبفري.  
ليفغةثنصثبهثأسئلةثالصقفبلةثلاشختيةثمعث  

زمياثلامتا.

مقفبلة  
لاصرلسا  

كلفبثلاللصيذ  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  
مقص  

لاصمردلتثلألسفسيةن:لتجثلالعلم

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثالك:ن

لال:للاو
مهفرلتثلاقرلءة،ثولاكلفبة،ث  

ولال:للاثغيرثلالمظا

كنثمسلعًدلثبأنثيق:مثأحدثلالالميذثبإ رلءثمقفبلةثمعك،ثأوثقمث
بدل:ةثلانفظرثأوثمدرسثآخرثأوثمديرثلاصدرسةثإاىثلامتاث

إل رلءثلاصقفبالت.

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس

تعّلم )90 دقيقة(
لإلرشفدلت

الدرس

2

التقرير
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يقوم فصل رشاد بعمل صحيفة، وأطلقوا عليها اسم "التقرير." على أن يكون الجمهور المستهدف من هذه الصحيفة هم عائالتهم. أخبَر األستاذ محمد 
الفصل بالكتابة عن شخص موجود في المجتمع. 

لقد كان القلق يساور رشاًدا وأصدقاَءه. إنهم يودون أن يصبحوا مراسلين صحفيين، ولكنهم ال يعرفون كيفية إجراء مقابلة شخصية لدى صحيفتهم. 
طمأنهم األستاذ محمد، وأخبرهم بأنه سيشارك مقابلته الشخصية معهم لمساعدتهم.

مساعدة جيراني

اقرأ القصة، ثم حدد مع زمالئك أهم أجزاء المقال.

صحيفة الفصل

بقلم األستاذ محمد

ماريا محمد من الشخصيات الهامة في مجتمعنا. إنها 
عندما  ماريا  السيدة  ابتسمت  السوق.  في  الفاكهة  تبيع 
الناس  أن  فأجابت  لعملها؛  حبها  سبب  عن  ُسئلت 
كما  الفاكهة،  أنواع  أفضل  شراء  في  عليها  يعتمدون 

أنها تحتفظ بفاكهة معينة لبعض زبائنها، 

حيث  السوق،  إلى  اليوم  خالل  زيارتكم  تنتظر  وهي 
ستحتفظ لكم ببعض ثمار الكمثرى اللذيذة.

لقد كان رشاد وأصدقاؤه مسرورين جًدا من مشاركة األستاذ محمد مقابلته مع الفصل. من الممتع إجراء مقابلة مع صديق.

مفتاح الحل
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تعّلم )90 دقيقة(

عالقة بالالعب الرياضي. يبدأ المراسل الصحفي بطرح أسئلة؛ ثم يستمع إلى اإلجابات، وأحياًنا يضيف بعض األسئلة. يكتب 
المراسل الصحفي بعض المالحظات لتذكره ببعض الحقائق عند كتابة القصة. لقد أخبر األستاذ محمد الفصل بأنه أجرى 

مقابلة مع السيدة ماريا محمد. في اعتقادكم، ما األسئلة التي طرحها األستاذ محمد؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاسلعفنةثبفانصثالحديدثلألسئلة.

ملح:ظةثالصعلموثإذلثول ةثلالالميذثلع:بةثفاثتك:ينثأسئلة،ثف:ضحثكيميةثتح:ياثلإل فبةثإاىثسؤلل.ثللىثسبياثلاص فلث"إنهفثتبيعثلامفكهةثفاث
لاس:ق"،ثففاسؤللثللىثهذهثلاجصلةثيك:نثبهذلثلاشكاث"مفذلثتعصاثلاسيدةثمفريفثمحصد؟"

4. يقول المعلم ما يلي: دعونا نلقي نظرة أخرى على المقال الذي كتبه األستاذ محمد. ما أهم األجزاء في هذا المقال؟ اقرأوا 
الجزء الهام من النص بصوت عاٍل، ثم وضحوا ما فهمتموه من أفكار.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتحديدثأهمثلاعبفرلتثأوثلاجصا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلندثتحديدثكاث زء،ثقمثبكلفبةثلاكلصةثلاتحيحةثلاصنفسبةثاكاث زء،ثوقمثبلسصيلهفثللىثلاسب:رةثفاثقفئصةثمنثأدولتث
لاسلمهفمثوهاثكصفثيلاوثَمن،ثومفذل،ثوملى،ثوأين،ثواصفذل،ثوكيف.

يقول المعلم ما يلي: هذه مختلف أنواع األسئلة التي يطرحها المراسلون الصحفيون في المقابلة: َمن، وما، ومتى، وأين، ولماذا، 
وكيف. كما تقدم المقاالت اإلخبارية معلومات في إطار هذه الفئات من األسئلة. سنقوم بإدراج هذه الفئات في كل مقاالتنا. دعونا 

نقوم بتظليل ما اكتشفناه في كتاب التلميذ. هيا أحضروا األلوان ولنقم باكتشاف ذلك مًعا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاو لالص ياثاللالميذثبلظلياثلاجزءثلاخفصثللىثلاسؤللثبأدلةثلاسلمهفمث"َمن"ثفاثنص:ذجثمقفبلةثلألسلفذثمحصدثبل:نثمحدد،ث
م اثلال:نثلأللمر.ثإرشفدثلالالميذثإاىثلصاثداياثفاثنهفيةثلاتمحةثالحديدثلنفلرثلاصقفل.ثبصجردثتحديدثلإل فبةثلنثلاسؤللثبأدلةث

لاسلمهفمث"َمن"ثيق:مثلاصعلمثبإرشفدثلالالميذثاكلفبةثأدلةثلاسلمهفمث"َمن"ثفاثلاسطرثلألولثفاثنهفيةثلاتمحةثوتظليلهفثبنمسثلال:نثكصفثفاث
لاقتة.ثإكصفلثبفقاثلاقتةثبنمسثلاطريقة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلالظلياثوفًقفثإلرشفدلتثلاصعلم.

ملح:ظةثالصعلموثسيق:مثلالالميذثبإ رلءثمقفبالتثبعضهمثمعثبعض.ثقدثترغبثفاثلصاثنص:ذجثاصقفبلةثبينكثوبينثتلصيذثكبدلية،ثأوثقدثتق:مثبدًاث
منثذاكثبدل:ةثأحدثزمالئكثأوثم:ظماثلاصدرسةثايق:مثأحدثلالالميذثبعصاثمقفبلةثمعهثفاثلامتا.

5. يقول المعلم ما يلي: دعونا نتدرب على طرح األسئلة وجمع المعلومات لكتابة مقال. سيعمل كل واحد منكم مع تلميذ آخر في 
الفصل، ستقابلون بعضكم بعًضا ثم تكتبون مقااًل قصيًرا عن زميلكم. أواًل، دعونا نعثر على زميلكم. ُيرجى اختيار زميل ال تعملوا 

مًعا دائًما، باستخدام رفع األيدي، وتكوين ثنائيات.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثقيفدةثلالالميذثخاللثلصليةثلاع :رثللىثزمياث ديد.ثتشجيعثلالالميذثللىثلاعصاثمعثشخصثاثيعرف:نهث يًدل.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلخليفرثتلصيذثولاجل:سثمًعف.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلال:للا.(

يقول المعلم ما يلي: لنمارس العصف الذهني لبعض األشياء التي قد ال نعرفها عن بعضنا البعض أواًل، ثم ابدأوا الحوار.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتيسيرثفئفتثأوثأفكفرثلاعتفثلاذهناثاللالميذثم اوثلألشيفءثلاصمضلةث)م:ض:عثفاثلاصدرسة،ثلاريفضة،ثلاعطلة،ث
لاكلفب(،ثولاصكفنثلاذيثنشأولثفيه،ثوحجمثلألسرة،ثومفذلثيريدونثأنثيك:ن:لثلندمفثيكبرون،ثومفثإاىثذاك،ثثمثلألسئلةثلاصقلرحةثللىثلاسب:رة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلألسئلةثلاصهصة.

يقول المعلم ما يلي: اآلن بعد أن أصبحت لدينا قائمة باألفكار، انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ التي بعنوان 
"أسئلتي وإجاباتي"، وسنبدأ.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمرل عةثلاتمحة.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ، فكروا فيما تريدون أن تعرفوه عن زميلكم. عّمَ سيكون المقال؟ يمكنكم تغيير رأيكم عندما 
تتعلمون المزيد عن زميلكم، وال بأس في ذلك. في الوقت الحالي، اكتبوا خمسة أسئلة تريدون طرحها على زميلكم. ال تنسوا أن 

تبدأوا أسئلتكم بأدوات االستفهام "َمن"، و"ماذا"، و"متى"، و"أين"، و"لماذا"، و"كيف."

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتك:ينثقفئصةثبفألسئلةثاصقفبلةثلازمالء.

يقول المعلم ما يلي: عندما تطرحون أسئلتكم، ستكتبون اإلجابات في العمود المقابل. ال يشترط عليكم تسجيل كل كلمة يقولها 
زميلكم، ولكن حاولوا تسجيل معلومات كافية بحيث تتذكرون ما قيل الحًقا. ال تنسوا كذلك أن تكونوا مستمعين جيدين. لديكم 

10 دقائق لطرح األسئلة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثإ رلءثمقفبلةثمعثلازمالء.

لال:للا
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ما الذي ترغب في معرفته؟ ما األسئلة التي ستساعدك على إيجاد اإلجابات؟ سّجل أسئلتك في أحد األعمدة واإلجابات في 
العمود اآلخر.

أسئلتي وإجاباتي

اإلجاباتاألسئلة

مالحظات عن المقابلة مع
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يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلاصرلقبةثولالج:لثفاث صيعثأنحفءثلامتاثبينصفثيحفورثلالالميذثبعضهمثبعًضف.ثمالحظةثمفثإذلثكفنثلالالميذثيسأا:نث
أسئلةثملفبعة.ثأمثا،ثوفاثحفاةثلدمثلسلخدلمهف،ثففشرحثكيميةثوأهصيةثطرحثأسئلةثلسلقتفئية.ثإخبفرثلالالميذثبفنلهفءثلادقفئقثلاعشرثلألواىث

حلىثيلصكن:لثمنثتبدياثلألدولر.

6. يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل جيد في محاورة بعضكم بعًضا. ستكون خطوتنا التالية هي إجراء مقابالت مع أشخاص 
من مجتمعنا. يجب أن يكون لديكم فكرة عمن ستجرون معهم مقابلة. هل تعتقدون أنه يجب علينا طرح نفس األسئلة التي 

طرحناها على زمالئنا في الفصل؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلإل فبةثبـث)ا.(

يقول المعلم ما يلي: هناك العديد من األشياء التي يمكننا تعلمها من األشخاص الذين نجري معهم مقابلة. لنمارس العصف 
الذهني لبعض األشياء التي نود معرفتها.

ملح:ظةثالصعلموثرل عثلألسئلةثلاصقلرحةثبفألسما،ثوقمثبلعديلهفثبنفًءثللىثمدىثت:فرثألضفءثلاصجلصعثاللالميذثإل رلءثمقفبالتثمعهم.ثقدثترغبث
فاثدل:ةثألضفءثلاصجلصعثلاصدرسا،ثم اثمديرثلاصدرسة،ثأوثلاصعلصينثلآلخرين،ثأوثلاصشرفينثحلىثيلصكنثلالالميذثمنثإ رلءثمقفبالتثمعث

لاكبفر.ثيصكنكثأنثتطلبثمنثلالالميذثإ رلءثلاصقفبالتثك:ل بثمنزاا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمنفقشةثلألفكفرثمعثلالالميذ،ثم او
شرحثفكرةثريفدةثلأللصفل.ثمنثهمثبعضثر فلثلأللصفلثدلخاثلاصجلصع؟ثمفثهاثطبيعةثلصلهمثوسببثأهصيةثلامكرةثلاجديدة؟  
كيفثتسفهمثمهنةثمعينةثفاثتط:يرثلاصجلصع؟ثوهاثتسفهمثلاصهنثفاثحصفيةثأفرلدثلاصجلصعثأوثتحففظثللىثلابيئة؟  
كيفثيسفلدثمفثيلعلصهثلالالميذثفاثلاصدرسةثفاثإلدلدهمثالحت:لثللىثوظيمةثفاثلاصسلقبا؟  
مفثه:ثلالعليمثلاصنفسبثا:ظفئمهم؟  
هاثكفنثلاشخصثيعلمثأنهثيريدثأنثيك:نث)وظيمة(ثلندمفثكفنثطماًل؟  

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثإضففةثلألفكفرثإاىثلاقفئصة.

يقول المعلم ما يلي: لدينا قائمة جيدة، ولكن قد تكون لديكم بعض األسئلة المختلفة التي تريدون طرحها. انتقلوا إلى 
الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "مقابلة مع أحد أفراد المجتمع." إنها تماًما مثل الصفحة التي استخدمتموها 

للتخطيط لمقابلتكم مع زمالئكم. من يمكنه إخبارنا بخطوات اإلكمال؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثشرحثكيميةثإكصفلثلاتمحة.

يقول المعلم ما يلي: فكروا فيما تريدون أن تعرفوه عن الشخص الذي تجرون معه مقابلة. اكتبوا أسئلتكم ثم قصوا الصفحة. 
مهمتكم هي إجراء المقابلة قبل الدرس التالي.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتسجياثلألسئلةثاصقفبلةثأحدثأفرلدثلاصجلصع.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 7. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: عندما يعمل المراسلون الصحفيون على جمع المعلومات من أجل قصة ما، فإنهم يطرحون الكثير من 
األسئلة. بعض األسئلة لها إجابات ممتعة تساعدهم على التعلم، وبعض األسئلة ليست على قدر كبير من األهمية. هذا جيد، وهو 

جزء من الوظيفة. دعونا نشارك األسئلة التي ساعدتكم في تعُرف زمالئكم واألسئلة األخرى التي لم تساعدكم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثتجفربثلاصقفبلة.

الفصل الثالث التواصل االجتماعي
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ما الذي ترغب في معرفته؟ ما األسئلة التي ستساعدك على إيجاد اإلجابات؟ اكتب إجاباتك في الجانب اآلخر من األسئلة.

مقابلة مع أحد أفراد المجتمع

اإلجاباتاألسئلة

مالحظات عن المقابلة مع
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نظرة عامة الدرس 3

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: تمّكنا في الدرس السابق من إجراء مقابلة مع صديق، واآلن دعونا نشارك بعض األشياء التي لم نكن نعرفها 
عن أصدقائنا قبل المقابلة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثإ فبفتثلاصقفبلة.

ملح:ظةثالصعلموثيجبثللىثلالالميذثلسلخدلمثلاصقفبالتثمعثأفرلدثلاصجلصع،ثأوثإذلثامثيلصكن:لثمنثإكصفلثهذلثلاجزءثمنثلادرسثلاسفبق،ث
فيصكنثاللالميذثلسلخدلمثلاصقفبلةثلالاثأ روهفثمعثزمياثفاثلامتا.

2. يقول المعلم ما يلي: من الممتع التعرف أكثر عن أصدقائنا. آمل أن تكونوا قد تعلمتم الكثير أيًضا عن اآلخرين في مجتمعنا. 
سنستخدم هذه المقابالت لكتابة مقاالت في صحف صفنا. إذا لم تجروا مقابلة مع شخص ما، فسوف تستخدمون مقابلتكم مع 

زميلكم في الفصل. دعونا نطرح أسئلة وإجابات المقابلة الخاصة بكم ونتعلم كيفية استخدامها لكتابة مقال صحفي.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثطرحثلألسئلةثومرل عةثلاصقفبلة.

يقول المعلم ما يلي: هل تتذكرون أهم أجزاء المقال الصحفي؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلإل فبةثلنثأسئلةثتبدأثبأدولتثلسلمهفمث)َمن،ثومفذل،ثوأين،ثوملى،ثواصفذل،ثوكيف.(

3. يقول المعلم ما يلي: إذا قمنا بإدراج هذه المعلومات بالترتيب، فهل تعتقدون أن المقال سيكون ممتًعا للقراءة؟ لماذا وِلَم ال؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

يقول المعلم ما يلي: من المهم سرد المعلومات كما هو الحال في القصص. لننظر إلى الصحف مرة أخرى. ابحثوا مع 
مجموعتكم عن مقال قصير في الصحيفة لقراءته، ثم قوموا بتحديد األجزاء الخمسة من المقال. إذا كان لديكم الوقت، فابحثوا 

عن مقال آخر وافعلوا نفس الشيء. دعونا نرى كيف ينظم المراسلون قصصهم.

لاص:لدثلاصسلخدمة

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
تدقيقثلانظرثفاثهيكاثلاقتةثلإلخبفرية.  
كلفبةثمقفاةثإخبفريةثلنثفردثفاثلاصجلصعثأوثزمياث  

فاثلامتا.
تحديدثختفئصثحدثثإخبفريثمهم.  

كلفبثلاللصيذ  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  
لاتحف  

لاصهفرلتثلاحيفتيةن:لتجثلالعلم

تعلَّمثالعرف

لالمكيرثلانفقدو
تحديدثلاصعل:مفتثلاصلعلقةثبفاص:ض:ع.  

تعلَّمثاللعفيشثمعثلآلخرين

لاصشفركةو
لإلدلرةثولالنظيمثلامفلالنثالصهفم.  

قمثبإلدلدثلألسئلةثولاردودثالصقفبلة،ثأوثلسلخدمثمقفبلةثحفايةثانثيسلخدمهفثلالالميذ.ثسُلسلخدمثهذهث  
لألسئلةثولاردودثفاثنصذ ةثكلفبةثمقفلثمنثمالحظفتثلاصقفبلة.

ل صعثلاتحفثايقرأهفثلالالميذ.ثإذلثأمكن،ثففحتاثللىثنسخثكففيةثمنثلألورلقثاجصيعثلالالميذثاقرلءةث  
نمسثلاصقفاتثفاثمجص:لفتثلغيرة.

فاثحفاةثإحضفرثأفرلدثلاصجلصعثاصقفبللهم،ثفكرثفاثتصديدثهذلثلادرسثاي:مثآخر.ثلضبطثلافللفحثوفًقفث  
اص:لدثإ رلءثلاصقفبلة.

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس

تعّلم )90 دقيقة(
لإلرشفدلت
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يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاعصاثمًعفثفاثمجص:لفتثلغيرةثالحلياثلاصقفات.

ملح:ظةثالصعلموثإذلثو دثبعضثلالالميذثلع:بةثفاثلاقرلءة،ثففسلخدمثنمسثلاصقفلثالصرل عةثكصجص:لةثكفملة،ثولقرأثلألقسفمثبت:تثلفٍلثثمث
لطلبثمنثلالالميذثتحديدثن:عثلاصعل:مفتثلاصقدمةث)َمن،ثومفذل،ثوملى،ثومفثإاىثذاك.(ثقدثتقررثأيًضفث صعثمجص:لةثمنثلاقرلءثلاصلع رينثمًعفث

اقرلءةثمقفلثوتحليلهثمعثلاصسفلدة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمرلقبةثتقدمثلالالميذ.ثبعدثأنثيك:نثادىثلالالميذثلا:قتثلاكففاثاصرل عةثمقفلثولحد،ث،ثل صعهمثمرةثأخرى.ثلخليفرث
تالميذثلنثطريقثرفعثلأليديثوتك:ينثثنفئيفتثإليجفدثزمياث ديد.ثيشفركثلازمالءثمفثثيالحظ:نهثفاثتنظيمثلاكلفبة.ثسي:فرثهذلثلألمرثفرلةث

اللالميذثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلالمكيرثلانفقد.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلاصالحظفتثلنثكيميةثتنظيمثلاصقفل.

يقول المعلم ما يلي: لقد أتيحت لكم الفرصة لمراجعة مقال واحد على األقل. هل تعتقدون أن جميع المقاالت منظمة بنفس 
الطريقة؟ هل تبدأ جميع المقاالت بأدوات االستفهام "متى أو كيف أو "َمن أو ماذا"؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاردثبفاصالحظفتثولألسبفب.

يقول المعلم ما يلي: عادًة ما يبدأ المقال اإلخباري بكلمات مثل "َمن، وماذا، ومتى، وأين." يساعد هذا القارئ على فهم الشخص 
أو الشيء الذي تدور حوله القصة، ثم يقدم المراسلون الصحفيون تفاصيل حول السبب وكيفية شرح القصة بشكل أعمق.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلألفكفر.

4. يقول المعلم ما يلي: دعونا نفكر في تنظيم أسئلة المقابلة لكتابة مقال صحفي. لدي أسئلة وإجابات لشخص قابلته. دعونا 
نستخدمها للتدرب على كتابة مقال. سأحتاج إلى مساعدتكم لتنظيم الكتابة مثلما يفعل الصحفيون، كما سنحتاج أيًضا إلى 

كتابة جمل كاملة باستخدام كلمات وصفية. ، تذكروا أن هدفنا هو جذب جمهورنا في تعُرف الشخص الذي قابلناه.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاو نصذ ةثكلفبةثفقرةثبصسفلدةثلالالميذ.ثلتبفعثلانص:ذج،ثثمثلاطلبثمنثلالالميذثتغييرثلاعبفرلتثإاىث صاثكفملة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثت: يهثلاصعلمثفاثتأايفثفقرة.

5. يقول المعلم ما يلي: شكًرا على مساعدتكم في كتابة مقالي. حان دوركم اآلن. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ 
بعنوان "مقابلتي."

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمرل عةثلإلرشفدلتثولاتمحةثمعثلالالميذ.ثمنفقشةثإنشفءثلن:لنثرئيساثم يرثاالهلصفمثوكلفبةثلاعن:لنثلامرلا.

يقول المعلم ما يلي: لديكم 25 دقيقة لكتابة مقالكم. ستكون هذه مسودتكم األولية. إذا انتهيتم قبل بقية زمالئكم، فعّدلوا 
كتابتكم بمساعدة شخص آخر أو بأنفسكم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاعصاثبشكاثمنمرد.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلاصشفركة.(

ملح:ظةثالصعلموثضعثفاثلللبفركثلاعصاثمعثمجص:لةثلغيرةثمنثلاكلفبثلاصلع رين،ثأوثقمثبلك:ينثثنفئاثمنثلاكلفبثلاصلع رينثمعثمسفلدث
ملط:ع.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمرلقبةثتقدمثلالالميذثوتحديدثوقتثلاعصاثوفًقفثاحليف فتثلالالميذ.ثإذلثلنلهىثلالالميذثمبكًرل،ثففطلبثمنهمثمرل عةث
لاتحيمةثبحً فثلنثمقفاتثح:لثمفثيحدثثفاثلاصجلصع.ثتجصيعثلالالميذثمًعفثبصجردثلانلهفءثمنثلاصقفبالت.

يقول المعلم ما يلي: أتحمس لكتابة مقاالتنا األولى. دعونا نشارك كتاباتنا مع شخص في الفصل. سوف نقوم بـ رفع األيدي، 
وتكوين ثنائيات مع تلميذ جديد. استمعوا إلى كتابات بعضكم البعض لألجزاء الستة من القصة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلاكلفبفتثوتقديمثتغذيةثرل عة.

يقول المعلم ما يلي: أتطلع إلى قراءة مقاالتكم. كيف تعتقدون أن مشاركة المقابالت مع قرائنا ستساعد في تواصلنا مع 
مجتمعنا؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

6. يقول المعلم ما يلي: دعونا نضع هذا المقال جانًبا ونستعد لمهمتنا التالية. بصفتنا مراسلين في الصحف، لدينا اآلن وظيفة 
جديدة يتعين علينا القيام بها؛ سنختار حدًثا إخبارًيا لكتابة تقرير عنه. دعونا نفكر أواًل في حدث التظاهر، ثم سنناقش ما 

تريدون معرفته عنه كقراء.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلرضثلاص:قفثلالفااثللىثلامتاو
تخياثأنكثتسصعثل:تثللطدلمثق:يثخفرجثلامتا.ثينظرثلاجصيعثلبرثلانففذةثويرونثسلًصفثوسيفرةثوطالًءثمسك:ًبفث  

وشختينثيلشف رلن.

لالمكيرثلانفقد

لاصشفركة

الدرس

3
الفصل الثالث التواصل االجتماعي
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استعرض إجابات األسئلة، ثم حدد الترتيب الذي ستكتب به المعلومات. استخدم لغة حوارية مفصلة؛ حتى يتسنى للقارئ فهم 
الشخص الذي أجريت معه المقابلة.

مقابلتي

العنوان الرئيسي: 

بقلم
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لسألثلالالميذثلصفثيريدونثمعرفله،ثثمثضعثقفئصةثبفألسئلةثلالاثيذكرهفثلالالميذثللىثلاسب:رة.  
حددثتلكثلألسئلةثلالاثتبدأثبأدولتثلسلمهفمثم اث"َمن،ثومفذل،ثوأين،ثوملى،ثواصفذل،ثوكيف."  
لسألثلالالميذثاصفذلثيريدونثمعل:مفتثلنثلاحفدث.ث)لإل فبفتثلاصحلصلةثتشصاوثنظًرلثاقربثلاحفدثثمنثلاصدرسة،ثفقدثيشصاث  

ذاكثشخًتفثيعرف:نه،ثوقدثيلأذىثشخصثمف.(

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلإل فبةثلنثلاص:قفثبفألفكفر.

يقول المعلم ما يلي: قد يكون هذا مقااًل ممتًعا، فقد أثاركم الفضول بشأن ما حدث وأردتم معرفة الحقائق. هذا هو دوركم، 
بصفتكم مراسلين صحفيين؛ وبالنسبة إلى مقالنا التالي، سيكون من المهم التفكير في حدث يمكن أن يثير فضول القارئ. في 

رأيكم، ما الذي يجعل القصة ممتعة للقارئ؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلابدءثفاثمشفركةثلألفكفر.

7. يقول المعلم ما يلي: انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "أخبار نود قراءتها."

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثقرلءةثلمحةثلاللصيذثمًعف،ثومرل عةثكاثمنثلاقلرلحفتثالع :رثللىثحدثثم يرثاالهلصفم.

يقول المعلم ما يلي: اآلن، ما أنواع األحداث في مدرستنا أو في مجتمعنا التي قد تثير اهتمام قرائنا؟ هل تتناسب مع أي من 
الفئات الموجودة في قائمتنا؟ فكروا في طرق تواصلنا مع مجتمعنا.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاو لاعتفثلاذهناثاألفكفر.

يقول المعلم ما يلي: سّجلوا بعض أفكاركم في أسفل الصفحة. ستختارون فكرة واحدة إلعداد تقرير عنها في الدرس القادم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتسجياثأفكفر.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 8. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: لنشارك بعض عناصر األخبار التي قد تعدون عنها التقرير. سأختار تلميًذا واحًدا منكم ليبدأ، ثم سنبدأ 
بعد ذلك المشاركة السريعة مع اآلخرين في الفصل.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلألحدلثثلإلخبفرية.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم التخطيط لمقاالتنا التالية. في درسنا التالي، ستجمعون معلوماتكم وتكتبون مسودتكم األولية.

الفصل الثالث التواصل االجتماعي

الصف الثالث االبتدائي216

اقرأ قائمة األفكار التالية التي تثير اهتمام القارئ وناقشها، واستخدم العصف الذهني للكتابة عنها.

أحداث جارية أو أخبار تهم القراء في الوقت الحالي.. 1

أحداث أو مواقف تحدث بالقرب من القارئ.. 2

أحداث فريدة أو غير عادية.. 3

أخبار سيكون لها صدى على شريحة كبيرة من القراء.. 4

أشخاص أو مجموعات مشهورة من الناس.. 5

أحداث ال نعلم عواقبها.. 6

أمور تعلمناها من العلم والتكنولوجيا.. 7

أمور تهم حياة القارئ وعائلته.. 8

أخبار نود قراءتها

أفكار لمقالي:



230 لامتاثلا فااوثلال:للاثلا لصفلا

نظرة عامة الدرس 4

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في يومنا األول من هذا الفصل، وضعنا قائمة بما أردنا تعلمه حول المجتمع. دعونا نراجع قائمتنا لنرى ما 
إذا كان أحد أسئلتنا قد تم اإلجابة عنه.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمرل عةثلألسئلةثولإل فبفتثلاجديدة.

ا، ربما يمكننا اإلجابة عن بعض األسئلة، أو ربما يمكننا إعالم عائالتنا عما  2. يقول المعلم ما يلي: اليوم سنكتب مقااًل إخبارّيً
يريدون تعلمه. كيف في رأيكم سيختلف المقال عن أحداث مقال المقابلة التي أنهيناها؟ التفتوا إلى زميل مجاور للمشاركة معه.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهمثمعثلازمياثلاصجفور.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلسلخدلمثلتّاثلألسصفءثاخليفرثثالثةثأوثأربعةثتالميذثاصشفركةثلألفكفرثمعثلامتا.

يقول المعلم ما يلي: كيف يتشابه نوَعا المقال؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

يقول المعلم ما يلي: دعونا ننتقل إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ "خطة الكتابة" للتفكير أكثر حول ما نحتاجه للتحضير 
لهذا المقال الجديد. راجعوا الصفحة ثم سنناقشها مًعا.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلانلقفلثومرل عةثلمحةثلاللصيذ.

يقول المعلم ما يلي: عند اختيار حدث إخباري، ، يفضل اختيار شيء مألوف لكم. نظًرا ألن لدينا جدواًل زمنًيا قصيًرا وليس لدينا 
الكثير من الوقت للبحث، يجب أن يدور موضوعكم حول شيًئا قد مررتم به أو تعرفون الكثير عنه.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثقيفدةثلالالميذثفاثمنفقشةثلألحدلثثفاثلاصدرسةثأوثفاثلاصجلصعثلالاثيصكنثكلفبةثتقريرثلنهف.ثذكرثلالالميذثبأنث
كلفبفتهمثيجبثأنثتسلندثإاىثلاحقفئق.

يقول المعلم ما يلي: على الرغم من أنكم قد تكونون قد مررتم بالحدث الذي ستكتبون عنه، فَمن أيًضا الذي قد تطلبون منه 
المعلومات؟

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلقلرلحثم فل،ثم اثسؤللثلاصديرثلنثسببثوق:عثحدثثفاثلاصدرسة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتقديمثلقلرلحفت.

تعّلم )90 دقيقة(
لإلرشفدلت

لاص:لدثلاصسلخدمة

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
كلفبةثمقفلثلنثأخبفرثهفمةثفاثلاصدرسةثأوثفاث  

لاصجلصع.
لالعفونثالحسينثمهفرةثلاكلفبة.  
لسلخدلمثلبفرلتثلفللفحيةثق:يةثولبفرلتثخلفميةث  

ق:يةثفاثلاكلفبة.

كلفبثلاللصيذ  حدثثإخبفري  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  

لاصمردلتثلألسفسيةن:لتجثلالعلم

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثاللعفيشثمعثلآلخرين

لاصشفركةو
لإلدلرةثولالنظيمثلامفلالنثالصهفم.  

تعلَّمثالعصا

لالعفونو
لحلرلمثآرلءثلآلخرين.   قمثبإلدلدثخطةثاكلفبةثمقفلثإخبفريثمشفبهثاصهصةثلاللصيذث

كنص:ذج.ثقمثبفالكبيرثأوثلسلخدلمثشفشةثاصشفركلهفثمعث
لالالميذ.

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس

الدرس
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ستكون القصة عن: 

2. ماذا حدث؟ 

اقرأ كل المعلومات الموجودة في الصفحة قبل البدء.

خطة الكتابة

ضع خًطا تحت اإلجابات المطابقة. 

تكمن أهمية القصة في أنها:

أجب عن هذه األسئلة التي تخص قصتك:

1. عمن تتحدث القصة؟ أو ما موضوع القصة؟ 

3. متى حدث ذلك؟

تعكس حدًثا جارًيا.	 

عن حدث يحدث هنا في الفصل أو المدرسة.	 

تتحدث عن حدث غير عادي.	 

عن شيء تعلمناه في العلوم والتكنولوجيا	 

تتحدث عن شيء يهم القّراء أو عائالتهم.	 
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تعّلم )90 دقيقة(

يقول المعلم ما يلي: إذا كان هناك البعض منكم ممن يرغبون في الكتابة عن نفس الحدث اإلخباري، فنحن نرحب بكم للعمل 
مًعا لتطوير األفكار. يجب أن يعمل كل منكم بشكل منفرد لكتابة مقالتكم النهائية بعد العصف الذهني لألفكار.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإرشفدثلالالميذثخط:ةثبخط:ةثخاللثخطةثلاكلفبة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثإكصفلثلاخطة.

ملح:ظةثالصعلموثإذلثكفنتثهنفكثمجص:لةثمنثلالالميذثبحف ةثإاىثمزيدثمنثلالعليصفتثلامردية،ثففلصاثمعثلاصجص:لةثللىثحدثثإخبفريثولحد،ث
ولطرح:لثلألفكفرثمًعف.

3. يقول المعلم ما يلي: دعونا نشارك خططنا. تأكدوا من أنكم تستمعون جيًدا بعضكم إلى أفكار بعض. مشاركة طرق تحسين 
المسودة األولية. رفع األيدي وتكوين ثنائيات إليجاد زميل جديد.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتك:ينثثنفئيفتثومشفركةثلاخطة.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلالعفون.(

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثبعدثلاصشفركة،ثتجصيعثلالالميذثمًعفثمرةثأخرىثاصنفقشةثلامتاثبأكصله.

4. يقول المعلم ما يلي: دعونا نشارك ما تعلمناه في الدرس السابق والذي سيساعدنا في كتاباتنا.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلالنظيمثالكلفبةثوإضففةثلالمفلياثولاكلفبةثإاىثلاجصه:رثومفثإاىثذاك.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاو نصذ ةثكلفبةثمقفلثبصسفلدةثلالالميذ.ثلسلخدلمثلانص:ذجثلالنظيصاثلاصقدمثفاثلادرسثلألخير.ثنصذ ةثكلفبةث صاث
لفللفحيةثوخلفميةثق:يةثالصقفل.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمسفلدةثلاصعلمثفاثتك:ينثهيكاثو صاثاكلفبةثلانص:ذج.

5. يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان الوقت ليبدأ كل واحد منكم في كتابة مسودته األولية. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب 
التلميذ بعنوان "مقالي حول األخبار."

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمرل عةثلإلرشفدلتثمعثلالالميذ.ثإخبفرثلالالميذثبأنثاديهمث30ثدقيقةثإلكصفلثكلفبفتهم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاعصاثبشكاثفرديثإلكصفلثمقفاةثلألخبفر.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوث
لاصشفركة.(

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمسفلدةثلالالميذثلندثلاضرورة.ثإرشفدثلالالميذثإاىثنطقثلاكلصفتثأوثلسلخدلمثقفم:سثالع :رثللىثلالهجاثلاتحيح.ث
إذلثلنلهىثلالالميذثمبكًرل،ثففدلهمثالتحيحثلصلهمثأوثتدقيقثكلفبفتثشخصثآخر.ثتجصيعثلالالميذثمًعفثلندمفثينلهاثلاجصيعثمنثلاصس:دةث

لألواية.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: ستكون صحفنا الدراسية ممتعة للغاية. كيف تعتقدون أن المقاالت اإلخبارية في صحيفتنا ستساعدنا في 
التواصل مع مجتمعنا؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نشارك كتاباتنا مع شخص في الفصل. فليختر كل منكم شخًصا في الفصل يود مشاركة كتاباته معه. 
أحسنوا االستماع. استمعوا إلى أجزاء المقالة اإلخبارية والجمل االفتتاحية والختامية القوية.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلاكلفبفتثوتقديمثتغذيةثرل عة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمرلقبةثلاصنفقشفت.ثتقديمثإرشفدلتثلندثلاحف ة.

لالعفون

لاصشفركة

الفصل الثالث التواصل االجتماعي
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استعن بمعلوماتك في كتابة المسودة األولية لمقالك، ثم اكتب عبارَتين جذابتين إحداهما افتتاحية واألخرى ختامية، وأضف 
عنواًنا رئيسًيا وعنواًنا فرعًيا.

مقالي عن األخبار

العنوان الرئيسي: 

بقلم

ّّ
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نظرة عامة الدرس 5

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في نهاية الدرس األخير، قمتم بمشاركة أحداث األخبار الخاصة بكم. من يود التحدث عن كتابات زميله؟ ما 
الذي أعجبكم في المقالة اإلخبارية الخاصة بزمالئكم؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلصاثتلصيذثآخر.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلخليفرثثالثةثأوثأربعةثتالميذثبفاصشفركة.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. لقد كتبنا اآلن مقالين لصحيفتنا، واليوم سنفعل شيًئا مختلًفا بعض الشيء، 
سنقوم بتصميم إعالن للصحيفة. ولكن هذا اإلعالن ليس لبيع شيء ما؛ بل إلقناع قرائنا بفعل شيء من شأنه تحسين حياتنا أو 

مجتمعنا. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "رسالة الخدمة العامة"، واقرأوا اإلرشادات واتبعوها.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمرل عةثلإللالنفت.

يقول المعلم ما يلي: تحدثوا إلى زميل مجاور. ما هي الرسائل التي تحملها اإلعالنات؟ ولماذا تعد مهمة؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهمثمعثلازمياثلاصجفور.

يقول المعلم ما يلي: ما الذي تحبونه في اإلعالنات أو الرسائل؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلآلرلءثح:لثلإللالنفت.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإ رلءثمنفقشةثألصقثلنثلإللالنفتثلاص: :دةثللىثلاتمحة.ثطرحثأسئلةثم او
مفثلاذيثيلمتثلنلبفهكمثإاىثلإللالن؟  
كيفثتؤثرثلألا:لنثفاثلارسفاة؟  
كيفثتسلخدمثلاكلصفتثال:لياثرسفاة؟  

تعّلم )90 دقيقة(
لإلرشفدلت

لاص:لدثلاصسلخدمة

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
تحديدثسصفتثرسفاةثلاخدمةثلاعفمةثلاجيدة.  
لصاثرسفاةثخدمةثلفمةثاتحيمةثلامتا.  
لسلخدلمثلانصثولارس:مثفاثرسفاةثلاخدمةث  

لاعفمةثلارقصية.

قررثوخططثلال: سليفتثأليثوسفئطثفنيةثملفحةثإلنشفءثرسفاةث
لاخدمةثلاعفمةث)برلمجثلاجرلفيك،ثولادهفنفت،ثوأقالمثلارلفصث
لاصل:نة،ثومفثإاىثذاك.(ثل عاثلال:لزمثملفحةثاسلخدلمثلالالميذ.

كلفبثلاللصيذ  رسفاةثلاخدمةثلاعفمة  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  
برلمجثلاكصبي:ترثولاجرلفيكث  

)لخليفري(

ن:لتجثلالعلم

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس

لاصمردلتثلألسفسية

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثالعرف

لالمكيرثلانفقدو
ثتحديدثلاصعل:مفتثلاصلعلقةث  

بفاص:ض:ع.

تعلَّمثالك:ن

لاصحفسبيةو
تقديمثتغذيةثرل عةثفعفاة.  

لال:للاو
مهفرلتثلاقرلءة،ثولاكلفبة،ث  

ولال:للاثغيرثلالمظا.

الدرس
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شارك شارك يف

انضم إلينا

ثالثون يديكاغسل 
ثانية
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الحظ رسائل الخدمة العامة التالية؛ ثم حدد أهمية هذه الرسائل.

رسالة عن الخدمة العامة



لامتاثلا فااوثلال:للاثلا لصفلا 233

تعّلم )90 دقيقة(

كيفثتؤثرثلارسفئاثفيكمثلفطمّيًف؟  

3. يقول المعلم ما يلي: تشجع رسالة الخدمة العامة الناس على القيام بشيء صحي أو مفيد للمجتمع، فكروا في مدرستنا، 
وعائلتنا، ومجتمعنا. دعونا نبدأ بالتفكير في عائالتنا. ما هي بعض الرسائل المهمة عن كونك فرًدا من أفراد األسرة؟ هل تغّيَر 

دورك في األسرة مع تقدمك في السن؟

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثقيفدةثلاصنفقشةثنح:ثفهمثأنثهنفكثأدولًرلثمحددةثدلخاثلألسرة.ثمفثلألدولرثلالاثيق:مثبهفثلالالميذثفاثلاصنزل؟ثمفثهاث
لاحق:قثلالاثيلصلعثبهفثلالالميذ،ثم اثلالعليمثولاتحةثلاجيدة؟ثكلفبةثقفئصةثللىثلاسب:رة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلإل فبةثبفالجفرب،ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلالمكيرثلانفقد.(

يقول المعلم ما يلي: ربما يرغب أحدكم في إصدار رسالة خدمة عامة لتشجيع زمالءه أو إخوته األصغر سًنا على تبني دور معين 
في أسرهم. لقد درسنا أيًضا كثيًرا هذا العام مما يؤثر في مجتمعنا ومدرستنا. ما نوع الرسائل التي تعتقدون أنها قد تكون مهمة 

بالنسبة إلينا لمشاركتها حول الصحة أو االهتمام بعالمنا؟ ما هي أهدافنا إلعالن الخدمة العامة؟ لنستخدم وقت التفكير قبل 
البدء في مشاركة أفكارنا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتختيصثوقتثاللمكيرثاثيقاثلنثدقيقلين.ثدل:ةثلالالميذثاصشفركةثأفكفرثلاصجص:لةثكلهف.ثإذلثازمثلألمر،ثففطلبثمنث
لالالميذثمرل عةثلاتحةثولابيئفتثولألوطفنثلالاثتصتثدرلسلهفثهذلثلاعفم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمرل عةثلاخبرلتثاألفكفر.

يقول المعلم ما يلي: يبدو أن لدينا العديد من األفكار التي يمكننا مشاركتها. لنبدأ بعمل المشاركة السريعة ألفكارنا ونضيفها 
إلى قائمتنا على السبورة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلخليفرثتلصيذثالبدء.ثإدرلجثأكبرثلددثمصكنثمنثلألفكفرثللىثلاسب:رة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاسلصفعثومشفركةثلألفكفر.

4. يقول المعلم ما يلي: أنا أقدر األفكار واألهداف التي شاركتموها. حان الوقت اآلن لكي تكتبوا رسالة الخدمة العامة الخاصة 
بكم لصحيفتنا. لننتقل إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ "تخطيط رسالة."

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمرل عةثلألهدلفثلاصدر ة.ثإدلرةثمنفقشةثح:لثكيميةثلا:ل:لثإاىثلألهدلف،ثثمثمرل عةثلاتمحةثلاسفبقةثالنظرثفيصفث
إذلثكفنتثلألهدلفثقدثتمثتحقيقهفثفاثلينةثلارسفئا.ثيجبثللىثلالالميذثشرحثأسبفبهمثوأيثتحسينفتثيقلرح:نهف.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتقييمثلارسفئاثوتبفدلثلألسبفب.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نؤلف رسالة مًعا. سنفكر في طرق لجعل الرسالة تجذب القارئ وتوضح رسالتنا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإرشفدثلالالميذثاكلفبةثرسفاة،ثم اثتذكيرثلالالميذثلآلخرينثبجصعثلاقصفمة.ثلسلخدلمثلألسئلةثاصسفلدةثلالالميذثللىث
ليفغةثلألفكفر،ثم او

مفثلاذيثيصكننفثلسلخدلمهثاجذبثنظرثلاقفرئثإاىثلإللالن؟  
مفثهاثلألا:لنثلالاثسلسفلدثرسفالنف؟  
مفثلاكلصفتثلالاثيصكننفثلسلخدلمهفثاللعبيرثلنثلارسفاة؟  
لانص:ذجثيحلفجثفقطثإاىثأنثيك:نثمس:دةثأواية،ثتحددثلألا:لنثوم:ضعثلاكلصفتثولارس:مفت.  

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثإرشفدثلاصعلمثالأايفثإلالنثنص:ذ ا.

5. يقول المعلم ما يلي: دعونا ننتقل إلى اآلخرين على منضدة المجموعة قبل أن نبدأ عملنا الخاص. لدينا قائمة من األفكار 
للبدء. شاركوا مع منضدة المجموعة رسالة الخدمة العامة التي ستنتجها. تحدثوا عن األلوان، والكلمات، والرسومات التي 

ستدرجونها. هذا هو الوقت المناسب لطلب المساعدة من اآلخرين على المنضدة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلألفكفرثوطلبثلاصسفلدة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإلطفءثأيثت: يهفتثنهفئيةثومقدلرثلا:قتثلاصختصثإلكصفلثلاصس:دةثلألواية.

ملح:ظةثالصعلموثإرشفدثلالالميذثالتصيمثلارسفئاثبفسلخدلمثبرنفمجث رلفيكثللىثلاكصبي:ترثإذلثكفنثملفًحف.ثيجبثللىثلالالميذثلسلخدلمث
كلفبثلاللصيذثارسمثلاصس:دةثلألوايةثقباثإكصفاهفثللىثلاكصبي:تر.ثيصكنثاللالميذثلاعصاثكصجص:لةثوايسثبشكاثمنمرد.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتتصيمثمس:دةثأوايةثارسفاةثلاخدمةثلاعفمة.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوث
لال:للا.(

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمرلقبةثلامتاثلادرلسا،ثوطرحثأسئلةثلسلكشففيةثاصسفلدةثلالالميذثللىثلالمكيرثمنثخاللثلالتصيصفت.ثتجصيعث
لالالميذثمًعفثمرةثأخرىثالخط:ةثلا فنية.

لالمكيرثلانفقد

لال:للا

الفصل الثالث التواصل االجتماعي
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اقرأ أهداف الرسالة عن الخدمة العامة الجيدة، ثم ابتكر إعالنك. 

تخطيط رسالة

أهداف اإلعالن:

بعض التغذية الراجعة التي حصلت عليها: 

أن تكون رسالته واضحة ويسهل فهمها.	 

أن تشتمل الرسالة على حقائق.	 

أن يتم عرضها بشكل يجعل المشاهدين يتعاطفون مع المتضررين من هذه القضية.	 
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يقول المعلم ما يلي: اآلن بعد أن انتهيتم من المسودة األولية، دعونا نطلب من أحد األصدقاء الحصول على تغذية راجعة على 
رسالتكم. استمعوا إلى أفكارهم وقوموا بإجراء أي تغييرات تختارونها. رفع األيدي وتكوين ثنائيات إليجاد زميل.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتقديمثتغذيةثرل عةثوتسجياثلألفكفر.

ملح:ظةثالصعلموثإذلثكفنثلالالميذثيسلخدم:نثأ هزةثلاكصبي:ترثإلنلفجثلإللدلرثلانهفئا،ثفلنثتك:نثهنفكثحف ةثإاىثلمحةثلاللصيذ.

يقول المعلم ما يلي: لننتقل إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ "إرسال رسالة." هذه هي الصفحة التي ستستخدمونها 
لنسختكم النهائية. هل لديكم أي أسئلة؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوث صعثأيثا:لزمثمطل:بةثولابدءثفاثلانسخثلانهفئية.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلاصرلقبةثولاصسفلدةثحسبثلاحف ة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: أرى بعض رسائل الخدمة العامة القوية. دعونا نرفع نسخنا النهائية عالًيا فوق رؤوسنا حتى نتمكن من رؤية 
بعض األعمال التي قام بها اآلخرون.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلارسفئاثمعثلآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: سيسع وقتنا فقط لبعض التعليقات. سأختار عدًدا قلياًل من التالميذ لتقديم الثناء على إعالن الخدمة 
العامة لشخص آخر.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلخليفرثأكبرثلددثمصكنثمنثلالالميذثالصشفركةثكصفثيسصحثلا:قت.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتقديمثتغذيةثرل عةثإيجفبيةثلنثلصاثتلصيذثآخر.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةث
لاحيفتيةوثلاصحفسبية.(

يقول المعلم ما يلي: كيف تعتقدون أن مشاركة رسالة الخدمة العامة ستساعد في تواصلنا مع مجتمعنا؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

لاصحفسبية

الفصل الثالث التواصل االجتماعي
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إكمال النسخة النهائية من الرسالة عن الخدمة العامة.

إرسال رسالة
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نظرة عامة الدرس 6

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، اكتشفنا نوًعا آخر من الكتابة قد نجده في إحدى الصحف - وهو اإلعالن. لقد صممتم 
رسالة خدمة عامة أبلغت القارئ بموضوع أو شجعته على فعل الخير. شاركوا مع زميل مجاور ما هي الرسالة التي عبرتم عنها في 

إعالنكم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

2. يقول المعلم ما يلي: اليوم سنتعرف المزيد عن جزء آخر من الصحيفة. هل رأي أحد منكم رسوًما كاريكاتيرية من قبل؟ ارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى إذا رأيتم واحًدا من قبل.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثرفعثلإلبهفمثإاىثأللىثاإل فبة.

يقول المعلم ما يلي: الرسوم الكاريكاتيرية عبارة عن سلسلة من الرسومات في إحدى الصحف تحكي عن موضوع ما، عادة بطريقة 
مضحكة. يمكن أن يكون هناك قدر ضئيل من النص على الرسومات، لكن الصور تروي معظم القصة. دعونا نلقي نظرة على رسم 

كاريكاتيري يظهر فيه رشاد وياسمين.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثت:زيعثكلفبثلاللصيذ.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "كاريكاتير رشاد." تحتوي هذه الصفحة على رسم كاريكاتيري لرشاد 
وياسمين وهما يقرآن صحيفة، لكن الرسوم الكاريكاتيرية مختلطة بعض الشيء. لنقرأ اإلرشادات مًعا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثقرلءةثلإلرشفدلتثبت:تثلفٍلثأوثلخليفرثتلصيذثاقرلءتهف.ثشرحثأنثكاثل:رةثمنثلارس:مثلاكفريكفتيريةثتسصىثا:حة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاصلفبعةثأثنفءثقرلءةثلإلرشفدلت.

يقول المعلم ما يلي: بعد قص األلواح وترتيبها، ارفعوا أيديكم وسأتحقق من الطلب، ثم سنناقش الرسوم الكاريكاتيرية.

تعّلم )90 دقيقة(
لإلرشفدلت

لاص:لدثلاصسلخدمة

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
فهمثختفئصثلاكفريكفتير.  
إنلفجثكفريكفتيرثمنثأربعثا:حفتثاصشفركةث  

معل:مفتثلنثأحدثلاص:ض:لفت.

إذلثأمكن،ثفف صعثأم لةثمخللمةثمنثلارس:مثلاكفريكفتيريةثمنث
لاتحفثلاصحليةثاللالميذثالحليلهفث نًبفثإاىث نبثمعثتلكث

لاصل:فرةثفاثكلفبثلاللصيذ.ثإذلثكفنتثكلبثلاللصيذثمنثلامتاث
لألولثاثتزللثفاثلامتا،ثفف علهفثملفحةثاللالميذثاصرل علهف.

لاكفريكفتير  
ا:حة  

كلفبثلاللصيذثمنثلاتمين  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  
مقص  
أقالمثتحديد  

ن:لتجثلالعلم

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس

لاصمردلتثلألسفسية

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثالعرف

لالمكيرثلانفقدو
ت:ضيحثطرقثلالمكير.  

تعلَّمثالعصا

لالعفونو
لحلرلمثآرلءثلآلخرين.  

تعلَّمثالك:ن

لال:للاو
مهفرلتثلاقرلءة،ثولاكلفبة،ث  

ولال:للاثغيرثلالمظا.

الدرس

6

ا وجد رشاد مقاال مثيرًـ

ياسمني,
انظري

هي طريقة لطيفة ملشاركة
املعلومات مع الناس

باستخدام الفن.

 ما املقصود باللوحة
اجلدارية, يا رشاد?

رشاد, 
هاهي الصحيفة

الفصل الثالث التواصل االجتماعي
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ا ألنه يصوغ قصة باستخدام الصور. إن هذه الصور الكاريكاتيرية غير  يحب رشاد قراءة الصحف. إنه يحب الكاريكاتير تحديدًـ
مرتبة. قص كل لوحة في هذه الصور الكاريكاتيرية ثم ضعها بالترتيب الصحيح.

كاريكاتير رشاد
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يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثقطعثثمثترتيبثلارس:مثلاكفريكفتيرية.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثقيفدةثمنفقشةثح:لثلارس:مثلاكفريكفتيريةثبفسلخدلمثأسئلةثم اثمفثيلاو
اصفذلثرتبتثلات:رثللىثهذلثلانح:؟  
مفثمدىثأهصيةثتسلساثلال:حفتثاروليةثلاقتة؟  
كيفثيخللفثهذلثلاشكاثلنثقتصثرشفدثلألخرىثلالاثقرأنفهف؟  

سي:فرثهذلثلألمرثفرلةثاللالميذثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلالمكيرثلانفقد.

3. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة أفكاركم. يمكننا أن نرى أن هناك الكثير من األفكار إلنشاء الرسوم الكاريكاتيرية 
ا آخر له غرض مختلف. انتقلوا إلى صفحة "نجاة الماعز من  على الرغم من عدم وجود كلمات كثيرة. دعونا نقرأ رسًما كاريكاتيرّيً

الفيضان"، ثم اقرأوا اإلرشادات واقرأوا النص المصاحب للرسوم الكاريكاتيرية.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثقرلءةثلإلرشفدلتثولارس:مثلاكفريكفتيرية.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمنحثلالالميذثوقًلفثاقرلءةثلارس:مثلاكفريكفتيريةثمعثزميا.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نتحدث عما نراه في هذا الكاريكاتير. ستالحظون أن الرسوم الكاريكاتيرية ال تشغل مساحة كبيرة. 
لهذا السبب، تركز الرسوم الكاريكاتيرية على الفكرة الرئيسية وأهم النقاط في موضوع أو حدث أو رسالة يتم توصيلها. وكما هو 

الحال في القصة، يمكننا تحديد الشخصيات، والزمان، والمكان، والحبكة. ارفعوا أيديكم إذا كان يمكنكم التعرف عليها.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلخليفرثَمنثيرفعثيدهثمنثلالالميذثالحديدثلاشختيفت،ثولازمفن،ثولاصكفن،ثولاحبكة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. قد تبدو قصة الماعز هذه مألوفة. هل تتذكرون المحاكاة التي أجريناها حول كيفية تغير 
عدد الماعز مع تغير احتياجاتهم في البيئة؟ يوضح هذا الكاريكاتير شيًئا ما تعلمناه في وقت سابق من العام، فقط بتنسيق 

مختلف عن الرسوم البيانية التي رسمتموها.

وثمة شيء آخر فريد في هذا التنسيق؛ أال وهو كيفية عرض الحوار واألفكار. ماذا تالحظون في الطريقة التي يعرض بها الكاتب 
هذه؟

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلخليفرثتالميذثحلىثيعطاثأحدهمثلإل فبةثلاتحيحةث)تظهرثلاكلصفتثولألفكفرثفاثفقفلفتثبأشكفلثمخللمة.(

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، تحتوي فقاعة الكالم على كلمات الشخصية التي يتم نطقها بصوت عاٍل، وتوضح فقاعة التفكير ما 
تفكر فيه الشخصية ولكنها ال تقوله بصوت عاٍل. آخر جزء من الرسوم هي العناوين التوضيحية. غالًبا ما ُتستخدم لتوضيح سرد 

سريع أو معلومات إضافية حول ما يحدث. ضعوا إصبعكم على العنوان التوضيحي في هذا الكاريكاتير.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثوضعثإلبعهمثللىثلاعنفوينثلال:ضيحيةثفاثلاكفريكفتير.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى الرسوم الكاريكاتيرية بأكملها، كيف سيساعد تضمين رسم كاريكاتيري مثل هذا في صحيفتنا في 
تواصلنا مع مجتمعنا؟ أواًل التفتوا لمشاركة أفكاركم مع الزميل المجاور ثم سنناقشها مًعا.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في تحليل الرسوم الكاريكاتيرية. حان اآلن دوركم لصنع الرسوم الكاريكاتيرية 
الخاصة بكم لصحيفتكم. ستكون الخطوة األولى هي تحديد موضوع للرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بكم. دعونا نضع قائمة 

بالموضوعات. لقد ناقشنا بالفعل موضوًعا واحًدا؛ األوطان واحتياجات الحيوانات. يمكنكم استخدام هذا الموضوع. ابحثوا في 
كتاب التلميذ لمراجعة جميع الموضوعات األخرى التي تعلمتموها عن هذا العام. فليرفع يده من لديه موضوع يود مشاركته.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمرل عةثكلبثلاللصيذثومشفركةثلألفكفرثبص:ض:لية.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثكلفبةثأفكفرثلاص:ض:عثلالاثيطرحهفثلالالميذثللىثلاسب:رة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم لمساعدتنا في تطوير هذه القائمة. لقد تعلمنا حًقا عن الكثير من الموضوعات هذا العام. لدينا 
الكثير مما يمكننا مشاركته مع اآلخرين في المجتمع. سنستخدم وقت التفكير لقراءة هذه القائمة بهدوء واختيار موضوع واحد 

تهتمون به أكثر.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثقرلءةثولخليفرثلاص:ض:عثلاصهمثبهدوء.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتقسيمثلالالميذثإاىثمجص:لفتثمنثأربعةثتالميذثاهذهثلاصنفقشة.

يقول المعلم ما يلي: اآلن سوف تشاركون أفكاركم حول الموضوع الذي ترغبون في استخدامه مع مجموعتكم. بعد أن تتاح 

لالمكيرثلانفقد

الفصل الثالث التواصل االجتماعي

225 الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

يتحدث نص الصور الكاريكاتيرية عن تأثير البيئة في مجموعة من الماعز . اقرأ الصور مع زميلك.

نجاة الماعز من الفيضان
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للجميع فرصة المشاركة، ستختار مجموعتكم موضوًعا واحًدا. هذا هو الموضوع الذي سيستخدمه كل فرد في مجموعتكم إلنتاج 
رسوم كاريكاتريية فردية.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمنفقشةثوتحديدثم:ض:عثالرس:مثلاكفريكفتريية.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةث
لاحيفتيةوثلالعفون.(

يقول المعلم ما يلي: حان الوقت لصياغة رسم كاريكاتيري يشارك المعلومات مع زمالئنا. من فضلكم، انتقلوا في كتاب التلميذ 
إلى صفحة "تخطيط الكاريكاتير." اقرأوا اإلرشادات وأجيبوا عن األسئلة مع الزميل المجاور من مجموعتكم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثقرلءةثلإلرشفدلتثولتبفلهف.

5. يقول المعلم ما يلي: انتقلوا اآلن إلى صفحة "نموذج الكاريكاتير." ستخبرون قصتكم باستخدام أربع لوحات. أواًل، استخدموا 
القلم الرصاص لرسم قصتكم برفق.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثرسمثكفريكفتيرثبفسلخدلمثقلمثرلفص.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوث
لال:للا.(

ملح:ظةثالصعلموثبفانسبةثإاىثلالالميذثلاذينثيحلف :نثإاىثمزيدثمنثلادلم،ثضعثفاثلللبفركثنصذ ةثكيميةثرسمثقتةثلبرثلال:حفتثلألربع.ث
ركزثلاعرضثلال:ضيحاثلاخفصثبكثللىثكيميةثتحديدثلإل رلءلتثلالاثسل ريثمحل:ىثلاقتة،ثوكذاكثلات:رةثلالاثقدثت:ضحثكاثإ رلء.ث
للقدثترلبًطفثبينثلاقتةثلالاثكلبهفثلالالميذثفاثلاصح:رثلا فاا،ثحياثكفنتثلنفلرثلالخطيطثهاث"أوًا"،ثوث"لالفاا"،ثوث"ثم"،ثوث"أخيًرل."ثقدث

يرغبثلالالميذثفاثلالمكيرثفاثلال:حفتثلألربعثللىثأنهفثتل:لفقثمعثهذهثلأل زلءثمنثقتةثمتغرة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثمرل عةثكاثمس:دةثكفريكفتيرثاللأكدثمنثدقلهف.ثإذلثكفنثهنفكثملسعثمنثلا:قت،ثففطلبثمنثلالالميذثلسلخدلمثقلمثأوث
قلمثتحديدثدقيقثاللبعثخط:طثلاقلمثلارلفص.ثيصكنثاللالميذثبعدثذاكثمسحثأيثلالمفتثقلمثرلفصثملبقية.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتقديمثلاكفريكفتيرثلانهفئا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: نقلنا اليوم ما تعلمناه عن موضوع من خالل إنشاء رسم كاريكاتيري. ما هو أسهل وأصعب جزء في مشاركة 
ما تعلمتموه بهذه الصيغة؟

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلسلخدلمثلتّاثلألسصفءثاخليفرثلدةثتالميذثالصشفركةثمعثلامتا.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلألفكفرثلنثتتصيمثلاكرت:ن.

لالعفون

لال:للا

الفصل الثالث التواصل االجتماعي

الصف الثالث االبتدائي226

ما موضوع الكاريكاتير الذي ستبتكره؟ 

ما شخصيات الكاريكاتير؟ 

أجب عن كل سؤال.

تخطيط الكاريكاتير

ما عناصر الوقت والمكان وأحداث كل لوحة من الكاريكاتير؟

 الوقت والمكان: الوقت والمكان: الوقت والمكان: الوقت والمكان:

 الحدث: الحدث: الحدث: الحدث:

الفصل الثالث التواصل االجتماعي

227 الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

ارسم كاريكاتير في كل مربع .

نموذج الكاريكاتير
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نظرة عامة الدرس 7
لاص:لدثلاصسلخدمة

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
لالعفونثمعثلاصجص:لةثاعصاثلحيمة.  
لاصسفهصةثفاثكلفبةثنصثاصشفركةثمعل:مفتثمعث  

أفرلدثلاصجلصع.

لط:ثلا:رقثلاصق:ىثمنثلاصنلتفثبحياثتملحثم اثلاكلفب.ث
سلتنعثلا:رقةثلا:لحدةثلاصط:يةثمنثهذلثلا:رقثأربعثلمحفتث
التحيمةثلانهفئية.ثتلطلبثلاصجص:لفتثلاصك:نةثمنثثصفنيةثأفرلدث

ورقلينثللىثلألقاثمنثلا:رقثلاصق:ىثلاصط:ي.ثقمثبعصاثلدةث
نسخثمنثكاثن:عثمنثق:لابثلاكلفبةث)مقفبلة،ثحدثثحفاا،ثإلالن،ث

وكفريكفتير.(

لاصحرر  
متصمث رلفيك  
لالخطيط  

كلفبثلاللصيذ  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  
ورقثمق:ىثكبير  
لصغ  
مقص  
أقالمثتحديد  

ن:لتجثلالعلم

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس

لاصمردلتثلألسفسية

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثالعصا

لالعفونو
لحلرلمثآرلءثلآلخرين.  

تعلَّمثاللعفيشثمعثلآلخرين

لاصشفركةو
لإلدلرةثولالنظيمثلامفلالنثالصهفم.  

تعلَّمثالك:ن

إدلرةثلاذلتو
لسلعرلضثلالقدمثلاصحرزثلندث  

تحقيقثلألهدلف.

تعّلم )90 دقيقة(
مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.لإلرشفدلت ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، تعلمنا كيفية سرد قصة أو مشاركة المعلومات باستخدام تنسيق الرسوم الكاريكاتيرية. 
هذا التنسيق مختلف تماًما عن المقاالت المكتوبة األخرى التي استكشفناها. كيف تساعد الرسومات والحوار في توصيل 

أفكارك؟

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلسلخدلمثلتّاثلألسصفءثاخليفرثثالثةثتالميذثاإل فبةثلنثلاسؤللثقباثملفبعةثلادرس.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

2. يقول المعلم ما يلي: اآلن وقد أنتجنا العديد من األنواع المختلفة من الكتابة، ستعملون مع مجموعة لتجميع القطع مًعا 
لعمل صحيفة كاملة. سأضعكم في مجموعات اآلن، وستنتج كل مجموعة صحيفة كاملة مًعا. ستحتاجون إلى إحضار كتاب 

التلميذ معكم إلى المجموعة. سأعطيكم التوجيهات بعد تكوين كل المجموعات.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتحديدثلاصجص:لفتثاللالميذ.

ملح:ظةثالصعلموثتقسيمثلالالميذثإاىثمجص:لفتثمك:نةثمنثأربعةثأوثثصفنيةثتالميذ.ثبفانسبةثإاىثلاصجص:لفتثلاصك:نةثمنثأربعةثأفرلد،ثسلحل:يث
لحفثلالالميذثللىثن:عثولحدثمنثكاثن:عثمنثأن:لعثلاكلفبةث)مقفبلة،ثحدثث فر،ثإلالن،ثوكفريكفتير.(ثبفانسبةثإاىثلاصجص:لفتثلألكبر،ث

سيخلفرثلالالميذثن:لينثمنثكاثن:عثمنثلاكلفبة.ثلاهدفثه:ثأنثيسفهمثكاثتلصيذثبن:عثولحدثيلمثتضصينهثفاثلحيمةثلاصجص:لة.

يقول المعلم ما يلي: الخطوة األولى إلنشاء الصحيفة هي تحديد من سيقوم بكل مهمة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أدوار 
فريق الصحيفة." اقرأوا أدوار المشروع واكتبوا اسم التلميذ المسؤول عن كل مهمة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلدلمثلامتاثحسبثلاحف ةثفاثقرلءةثوفهمثلألدولرثلاص:ضحةثفاثلمحةثكلفبثلاللصيذ.
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تعّلم )90 دقيقة(

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثقرلءةثلألدولرثوتعيينثلالالميذثلاصسؤواينثلنثكاثمنهف.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىث
لاصهفرةثلاحيفتيةوثلاصشفركة.(

يقول المعلم ما يلي: فلنبدأ. انتقلوا إلى صفحة "خطة الصحيفة." ستتبعون كل خطوة لتخطيط جريدتكم وتجميعها. تأكدوا 
من أنكم تتعاونون في العمل مًعا ويساعد بعضكم بعًضا. تذكروا، عندما تعملون من خالل الخطوات التخاذ قرارات بشأن 

صحيفتكم احترموا آراء اآلخرين. إذا كانت لديكم أي أسئلة، يمكنكم طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاعصاثبشكاثتعفوناثالتصيمثلحيمةثبفسلخدلمثلاقطعثلاصنلجةثفاث صيعثأنحفءثلامتا.ث)سيعطاثهذلث
لألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلالعفون.(

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتقديمثوقتثكفٍفثاللالميذثالعصا.ثأثنفءثلسلكصفلثلالالميذثمرحلةثلالخطيط،ثيشيرثإايهمثلاصعلمثببدءثإنلفجثلاتحيمة.ث
لالج:لثفاثأنحفءثلامتاثبينصفثيعصاثلالالميذثوتشجيعهمثوح همثللىثلالمكيرثفاثتخطيطثكاثقطعة.ثتجهيزثمكفنثلاعصا،ثأوث هفزثكصبي:تر،ث

أوثكصبي:ترثا:حا،ثأوثا:لزمثفنيةثحلىثيسلطيعثلالالميذثلخليفرثمفثسيمعل:نه.ثوقفثلاعصاثمنثحينثإاىثآخرثحلىثيشفركثلالالميذثمفثأنجزوهث
فاثلاعصاثلامناثأوثألخذثلسلرلحفتثقتيرة.ثتذكيرثلالالميذثبفار :عثمرةثأخرىثإاىثلمحةثخطةثلاتحيمةثك يًرلثاللبعثتقدمثمجص:للهمث

نح:ثلانلهفء.ثسي:فرثهذلثلألمرثفرلةثاللالميذثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثإدلرةثلاذلت.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلنلفجثلاتحف.

3. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على حسن تعاونكم مًعا إلنتاج الصحف الخاصة بكم. أنا متحمس لرؤية كيف انتهى األمر. لقد 
استمتعت برؤيتكم تستخدمون مهارات حياتية مهمة إلنجاز مهمتكم مًعا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثقيفدةثمنفقشةثح:لثلصليةثتجصيعثلحيمةثمًعف،ثبصفثفاثذاكثأسئلةثم اثمفثيلاو
مفثلاذيثأدهشكمثأك رثفاثإنلفجثلحيمةثلامتا؟  
مفثه:ثلالحديثلألكبرثلاذيثول هلهثمجص:للكم؟ثكيفثتغلبلمثلليه؟  

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 4. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعاونا اليوم في إنتاج صحيفة فيها العديد من أنواع الكتابة التي تنقل األفكار إلى المجتمع. فلينتقل 
كل منكم إلى مجموعته ويحدد القطعة المفضلة لديه من جريدته ويذكر السبب.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلرضثأسفايبثلالعفونثفاثلاصجص:لة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم. سنبدأ غًدا بمشاركة صحفنا مع اآلخرين في الفصل.

لاصشفركة

لالعفون

إدلرةثلاذلت

الدرس

7
الفصل الثالث التواصل االجتماعي

الصف الثالث االبتدائي228

اقرأ أوصاف كل دور ثم سجل أسماء التالميذ المكلفين بكل دور.

أدوار فريق الصحيفة

التلميذ المكلفاألدوار

المحرر

يراجع المحرر األجزاء المختارة للتأكد من وجود تنوع في الموضوعات 
أو للتأكد من أن كل األجزاء تدور عن موضوع واحد.

مصمم جرافيك

يضيف مصمم الجرافيك رسومات للصحيفة لتتوافق مع النصوص 
المكتوبة.

أخصائي تخطيط الصحيفة

يحدد أخصائي تخطيط الصحيفة مكان كل نص مكتوب في الصحيفة.

المدير

يشرف المدير على العمل لضمان قيام كل شخص في الفريق بدوره 
وإنهاء العمل في وقته المحدد.

الفصل الثالث التواصل االجتماعي

229 الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

اتبع الخطوات التالية البتكار صحيفة مجموعتك.

خطة الصحيفة

االسم النهائي للصحيفة: 

الخطوة 1: اختر اسم الصحيفة.

الكاتب )تلميذ(النص المكتوب

مقابلة

مقال

إعالنات

كاريكاتير

أفكار السم الصحيفة:

الخطوة 2: اختيار نصوص مكتوبة من كتاب التلميذ. يجب أن يساهم كل تلميذ بنص واحد مكتوب على األقل.

الخطوة 3: راجع النصوص المكتوبة مع إجراء أي تعديالت الزمة.

الخطوة 4: ابتكر نسًخا نهائية من النصوص المكتوبة التي وقع عليها االختيار واحصل على نموذج من معلمك.

الخطوة 5: أضف اسم صحيفتك إلى الصفحة األولى؛ ثم ضع نًصا مكتوًبا في الصفحة األولى وألصقه.

الخطوة 6: رتب هذه النصوص المكتوبة داخل الصفحات وألصقها.

الخطوة 7: أضف المزيد من الرسومات أو الجرافيك

الخطوة 8: قم بترقيم صفحات الصحيفة.

ّ
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نظرة عامة الدرس 8

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد قمنا في الدرس السابق بعمل مجموعات إلنتاج صحف تشتمل على كل الكتابات الرائعة التي قمتم بها 
خالل دراستنا للفصل. هيا نشارك في معرض التجول لمشاركة صحفنا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثت: يهثنتفثلالالميذثال:ق:فثبجفنبث ريدتهمثاصشفركلهف،ثولانتفثلآلخرثمنثلالالميذثاقرلءةثأولففثلاكلفبث
ولاسلصفعثإايهف.ثلاسصفحثاللالميذثبفالعفقبثللىثمحطفتثقليلةثالصشفركة،ثثمثتبدياثلألمفكن.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلاتحفثوت:ضيحثكيميةثلال:للاثبفاصعل:مفتثمعثلاصجلصع.

2. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة صحفكم. أنا فخور بما بذلتموه من مجهود لمشاركة ما تعلمتموه هذا العام. إن 
مشاركة ما نتعلمه هي فرصة لتعليم اآلخرين أهم الموضوعات. تعد الصحف إحدى طرق مشاركة معرفتنا، كما أن الفن طريقة 

أخرى نستخدمها لمشاركة ما تعلمناه مع المجتمع. أما ما يخص مشروع "شارك"، فسنقوم في هذا الفصل باستكشاف نوع محدد 
من الفن وهو: اللوحة الجدارية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "اللوحات الجدارية." واآلن، انظروا إلى الصورة ثم شاركوا 

مالحظاتكم مع زميل مجاور.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثلاصالحظفتثمعثزميا.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإدلرةثمنفقشةثلنثلال:حفتثلاجدلريةثتلضصنثأسئلةثكفآلتاو
بعدثمالحظةثهذهثلات:ر،ثفاثرأيكمثمفثلاصقت:دثبفال:حةثلاجدلرية؟  
مفثو هثلاخلالفثبينثتحقيقثلال:للاثبفال:حفتثلاجدلريةثولاتحيمة؟  
مفثلارسفئاثلاصرلدثإيتفاهفثمنثهذهثلال:حفتثلاجدلرية؟ثواصفذل؟  
مفثلاذيثألجبكمثفاثهذهثلال:حفتثلاجدلرية،ثومفثلاذيثامثيعجبكم؟  
مفثتأثيرثهذهثلال:حفتثلاجدلريةثفاثمجلصعفتكم؟  
كيفثتسفهمثهذهثلال:حفتثلاجدلريةثفاثلالشجيعثللىثتحقيقثلال:للاثبينثأفرلدثلاصجلصع؟  

3. يقول المعلم ما يلي: بوسعنا أن نتعلم الكثير من هذه اللوحات الجدارية. لدينا من المعرفة الكثير، وبإمكاننا أن نشاركها مع 
اآلخرين بهذا الشكل. ستعملون مًعا في مجموعات الصحيفة لعمل لوحة جدارية عن طريق الرسم أو استخدام الطالء أو األلوان. 

سيقوم كل تلميذ في المجموعة بتصميم لوحة واحدة لتجميعها مًعا حتى تصبح لوحة جدارية كاملة. سنقوم بجمع األجزاء 

لاص:لدثلاصسلخدمة لاصمردلتثلألسفسية

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
تحلياثختفئصثلال:حةثلاجدلرية.  
حسفبثمسفحةثلال:حةثلاجدلريةثومحيطهفث  

بفسلخدلمثلال:حفتثلامردية.
لصاثمس:دةثال:حةثلاجدلريةثلاخفلةثبفامتا.  

حددثلا:رقثلاصق:ىثأوثورقثلابطفقفتثأوثلا:رقثلاعفديثلاذيثسيسلخدمهثلالالميذثفاثلصاثلال:حفتثلاجدلريةثالصجص:لةث
سيحلفجثكاثتلصيذثإاىثورقةثولحدةثاحسفبثمسفحةثا:حةثلاصجص:لةثلاصكلصلة.ثوامعاثذاك،ثسيحلفجثلالالميذثإاىثمعرفةث

لاعددثلإل صفااثاللالميذثفاثلاصجص:لة.ثيجبثأنثيك:نثلددثلالالميذثفاثلاصجص:لةثقفباًلثالقسصةثللىثلددثلحيحثمنثأ اث
تك:ينثمجص:لةثمنثلال:حفت.ث)للىثسبياثلاص فل،ثقمثبلعيينثمجص:لفتثمنث6،ثأوث8،ثأوث9،ثأوث10ثتالميذ،ثواكنثايسث7ثأوث

11(ثحددثم:قعثقفئصةثلاص:ض:لفتثلالاثأنشأهفثلالالميذثفاثلادرسث6ثوألدثتجصيعثلألفكفرثبفسلخدلمثلاعنفوينثلالفايةوث
لاحيفةثلاتحية،ثولاللنفءثبعفاصنفثمعثمجلصعنف،ثولسلكشففثأل:لثمجلصعنف،ثوإقفمةثرولبطثمعثمجلصعنف.

كلفبثلاللصيذ  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  
ورقثمق:ىثأبيضثأوثورقث  

بطفقفت
مسفطر  
لتفثملريةث)لخليفرية(  

مسفحة  
ا:حةث دلرية  

ن:لتجثلالعلم

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثاللعفيشثمعثلآلخرين

لحلرلمثلالن:عو
لاحت:لثللىثو هفتثنظرثملعددةث  

وملن:لةثولحلرلمهفثال:سيعثمدلركثلامهمث
وتعصيقهف.

شاِرك )90 دقيقة(
لإلرشفدلت

الدرس

8
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تأمل اللوحات الجدارية التالية:

اللوحات الجدارية
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الفردية مًعا في مجموعات على جدار الفصل. هل تعلمون أن الرياضيات عنصر مهم في الفن؟ في رأيكم، ما أهمية الرياضيات في 
الفن؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! وقبل أن نبدأ في الرسم، نحتاج إلى حساب المساحة التي نحتاجها في الجدار لتعليق 
لوحتنا الجدارية. هل لديكم أي فكرة عن كيفية توظيف الرياضيات لتساعدنا في ذلك؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثأفكفرهم.

يقول المعلم ما يلي: نحتاج إلى القيام ببعض العمليات الحسابية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "مساحة اللوحات 
الجدارية" واقرأوا اإلرشادات مع الزميل المجاور. ثم قوموا باإلجابة عن األسئلة لحساب محيط اللوحة الجدارية النهائية 

ومساحتها.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثقرلءةثلإلرشفدلتثمعثلازمالءثولتبفلهف.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثت:زيعثورقثمق:ىثللىثكاثتلصيذثولاذيثسيسلخدمهثفاثلصاثلال:حفتثلاخفلةثبفال:حةثلاجدلريةثلانهفئية.ثسيحلفجث
لالالميذثأيًضفثإاىثمسطرةثالقيفمثبفاعصليفتثلاحسفبية.ثلالج:لثفاثأر فءثلامتاثومسفلدةثلالالميذثلندثلاحف ة.ثإذلثكفنثهنفكثملسعثمنث

لا:قت،ثيق:مثلالالميذثبلحديدثمسفحةثفاثأحدث درلنثلامتاثأوثلاصصرثأوثفاثمنطقةثلفمةثفاثلاصدرسةثايلصكن:لثمنثتعليقثلال:حفتثلاجدلريةث
وفًقفثاألبعفدثلالاثقفم:لثبقيفسهف.

ملح:ظةثالصعلموثقدثيحلفجثلالالميذثإاىثمسفلدةثلندثلإل فبةثلنثلألسئلةثلانهفئيةثفاثلمحةثكلفبثلاللصيذ.ثوهذهثفرلةثال:ضيحثطريقةث
تطبيقثلاصمفهيمثلاريفضيةثفاثلاحيفةثلا:لقعية.ثلندثحسفبثمسفحةثللىث دلر،ثفإنثأهمثشاءثه:ثمعرفةثلألبعفدث)للىثسبياثلاص فلثلاصسفحةث

لاصلفحةث2مث×ث3م(ثبدًاثمنثلاصسفحةث6م2ثأوثلاصحيطث)10ثم(ثإذلثول هثلالالميذثلع:بةثفاثلا:ل:لثإاىثلإل فبةثلاصنطقيةثاهذلثلاسؤلل،ث
فللأخذثوقلكثفاثلالج:لثال:ضيحثأنثكاثن:عثمنثأن:لعثلاقيفسثقدثيك:نثمميًدلثأوث)غفمَضف(ثلندثمحفواةثقيفسثمسفحةثللىث دلرثملص:س.ث
للىثسبياثلاص فلثاثتحددثلاصسفحةثلالاثتسفويث6ث)م2(ثلالمةثلاصلرثمربعثمفثإذلثكفنتثلال:حةثلاجدلريةثلبفرةثلنثلفثأبعفدهث1مث×ث6مث

أوث2مث×ث3مثأوث3مث×ث2م.

4. يقول المعلم ما يلي: شكًرا على مساعدتكم في حساب مقدار المساحة التي سنحتاج إليها من الجدار. أتطلع إلى ملء هذه 
المساحة بعمل فني. ستنطوي اللوحة الجدارية على موضوع المحور بشكل عام وستوضح كيف أن كل ما تعلمناه خالل هذا العام 

سيساعدنا على التواصل بين البشر. أما الخطوة التالية في تصميم اللوحات الجدارية، فهي تحديد الموضوعات التي نود أن 
تشتمل عليها هذه اللوحات. دعونا نراجع القائمة التي طورناها عندما قمنا بعمل الكاريكاتير.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلرضثلاصخططثلاذيثتمثلصلهثفاثلادرسثلاسفدسثولاذيثيحل:يثللىثقفئصةثبفاص:ض:لفتثلالاثتعلصهفثلالالميذثخاللث
هذلثلاعفمثلادرلساثولاصجص:لةثتحتثلاعنفوينثلارئيسيةثلالفايةوثلاعيشثبتحةث يدةثفاثمجلصعنف،ثولاللنفءثبعفاصنفثمعثمجلصعنف،ث

ولسلكشففثأل:لثمجلصعنف،ثوإقفمةثرولبطثمعثمجلصعنف.ثربطثهذهثلاقفئصةثبصخللفثلاص:ض:لفتثلالاثسُلدر هفثمجص:لفتثلالالميذثأثنفءث
لصاثلاتحف.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "عصف ذهني عن اللوحات الجدارية." فلتحددوا الموضوع الذي يثير 
اهتمامكم. وبناء على اختياركم، سيكون موضوع اللوحة الجدارية. عند اختيار مجموعتكم للموضوع، سجلوا اسم الموضوع في 

السطر العلوي في الصفحة إلكمال بداية الجملة. كيف يساعدنا/تساعدنا --------------------------- ؟ في تحقيق التواصل 
بين البشر.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمنفقشةثأفكفرثلاص:ض:عثوتسجياثلاص:ض:عثلاصحددثفاثكلفبثلاللصيذ.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةث
اللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلحلرلمثلالن:ع.(

يقول المعلم ما يلي: سيقوم كل تلميذ بعمل قائمة -بشكل منفرد- من عشر كلمات تتبادر إلى ذهنه عند التفكير في موضوع 
مجموعته المحدد. قد تكون عبارة عن كلمات وصفية، أو أشياء، أو أفعال، أو أي شيء آخر يتعلق بالموضوع. سجلوا هذه الكلمات 

في أسطر مرقمة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتسجياث10ثكلصفتثفاثلمحةثلاعتفثلاذهنا.

يقول المعلم ما يلي: تتمثل إحدى الصعوبات الخاصة بالتواصل من خالل اللوحة الجدارية في أنها ال تشتمل إال على كلمات 
قليلة إن وجدت. نحتاج إلى تحديد صور لها صلة بالكلمات. قوموا بوضع دائرة حول أربع كلمات تعتقدون أنها تتعلق بشكل كبير 

بالموضوع. على أن تكون هذه الكلمات األربع هي أفضل ما يجذب انتباهكم أو أفضل تعبير عن الموضوع. اكتبوا أواًل هذه الكلمات 
األربع في عمود الجدول المسمى "الُمفَرَدة"، ثم سجلوا في العمود اآلخر رمَزا أو رسمة تمثل هذه الكلمة. على سبيل المثال إذا 
كانت إحدى هذه الكلمات "دافئ"، ففكروا كيف يمكن تمثيل هذه الكلمة في رسمة. يمكن أن تكتبوا كلمة "برتقالي" أو "أصفر" أو 

ترسموا شمًسا في العمود اآلخر.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتسجياثأربعثكلصفتثورم:زثأوثأفكفرثارس:مفتثاهفثللةثبفاص:ض:عثلاصحدد.

5. يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل عصف ذهني رائع. واآلن ستقومون بمشاركة أفكاركم مع المجموعة. ستسنح الفرصة لكل 
تلميذ منكم لعرض كلماته األربع وأفكار الرسومات للمجموعة. قرورا مًعا كمجموعة أفضل رسمة أو رموز يتراءى لكم أنها أقوى 

لحلرلمثلالن:ع
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تسجيل عرض لوحة واحدة )ورقة واحدة(:

البتكار مجموعة لوحات جدارية، يجب على كل تلميذ في مجموعته إضافة لوحته على الجدار. ستكون كل اللوحات متالصقة 
لعمل مستطيل كبير. أجب عن األسئلة لحساب المساحة الالزمة لكل لوحة جدارية لكل مجموعة.

تسجيل طول لوحة واحدة )ورقة واحدة(: 

مساحة اللوحات الجدارية. 

تسجيل مساحة لوحتك )ورقة واحدة(:

ما عدد التالميذ المشاركين في مجموعة اللوحات الجدارية؟

سجل ذلك العدد على أنه عدد اللوحات الذي سيكون جزًءا من مجموعة اللوحة الجدارية: 

ارسم شبكة مستطيلة ُتمثل اللوحة الجدارية لمجموعتك، بحيث تكون مناسبة لعدد اللوحات الفردية.
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استمع إلى إرشادات معلمك، ثم قم بعمل عصف ذهني لألفكار الخاصة باللوحة الجدارية.

عصف ذهني عن اللوحات الجدارية

في التواصل مع المجتمع؟   كيف يساعدنا/تساعدنا                                     موضوعنا: 

المفردات التي تتبادر إلى الذهن:

رمز أو رسمةالُمفَرَدة
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تعبير عن الموضوع، ثم قوموا بوضع نجمة بجانبها. وهذه هي األشياء التي يجب على كل مجموعة منكم تطبيقها أثناء عمل 
اللوحات الجدارية. بينما يعمل كل تلميذ منكم على لوحته بشكل منفرد، فليتأكد كل منكم بمشاركة أفكاره مع باقي التالميذ في 

مجموعته التي ستنطوي عليها صوره.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمنفقشةثلألفكفرثفاثمجص:لفتثادمجهفثفاثلال:حفتثلاجدلرية.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلة يدةثاللدربثللىث
لاصهفرةثلاحيفتيةوثلحلرلمثلالن:ع.(

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلالج:لثفاثأنحفءثلامتاثاعرضثلاصسفلدةثأثنفءثلصاثلالالميذ.

يقول المعلم ما يلي: حتى تضمنوا أن كل اللوحات متناسقة مًعا إليصال رسالة واحدة، فمن المهم أن يكون هناك شيء مشترك 
في كل لوحة مكونة للوحة الجدارية الكبيرة. على سبيل المثال، إذا كنتم تشتركون في عمل لوحة جدارية عن وسائل المواصالت، 

يجب أن تتفقوا مًعا كمجموعة على أن األجزاء المكونة للوحة الجدارية الكبيرة يكون مرسوًما فيها جزء من طريق. أما الخيار 
اآلخر فهو ضم ألوان مشتركة حتى تشعروا أن كل اللوحات الجزئية المكونة للوحة الكبيرة متناسقة مًعا وتشير إلى شيء واحد. 

ما الذي يجعل اللوحات الجزئية المكونة للوحة الجدارية متناسقة مًعا؟ ناقشوا هذا األمر مع مجموعتكم. تعطيكم قوائم 
الكلمات في الصفحة بعنوان "عصف ذهني عن اللوحات الجدارية" أفكاًرا رائعة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثكاثمجص:لةثمنثلالالميذ،ثتمكرثفاثلنترثملرلبطثاضصهثفاثكاثلال:حفتثلاجزئيةثلاصك:نةثال:حةثلاجدلرية.

يقول المعلم ما يلي: إن الخطوة األخيرة هي عمل مسودة للوحة الجدارية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "نموذج للوحة 
جدارية." وتابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تسجيل الموضوع والرسالة التي تود مشاركتها في اللوحة الجدارية. رسم اللوحة 
الجدارية في المربع.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاعصاثبشكاثمنمردثاعصاثمس:دةثال:حفتثلاجزئيةثلاصك:نةثال:حةثلاجدلرية.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلالج:لثفاثأر فءثلامتا،ثاقلرلحثأفكفرثللىثلالالميذثوتقديمثلاصسفلدةثاهمثلندثلاحف ة.ثاثُتعدلثللىثلصاثلالالميذثأوث
تقدمثلقلرلحفتثاهمثاللحسين؛ثإذثإنثلالالميذثسيعرض:نثمفثقفم:لثبهثللىثزمالئهمثفاثلادرسثلالفاا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 6. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: أنا مسرور جًدا بإبداعكم في العمل وتعاونكم مًعا اليوم. وفي ختام اليوم، دعونا نتحدث عن الجمهور 
المستهدف للوحة الجدارية. ما الغرض من عمل اللوحة الجدارية. ما الذي نود تحقيقه من عملنا لهذه اللوحة الجدارية؟ لنبدأ 

بـ المشاركة السريعة لعرض األفكار.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاو لاصشفركةثلاسريعةثفاثلرضثلألفكفر.

لحلرلمثلالن:ع

الفصل الثالث التواصل االجتماعي

235 الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

سّجل الموضوع والرسالة التي تود مشاركتها في اللوحة الجدارية، ثم ارسم اللوحة الجدارية في المربع. 

نموذج للوحة جدارية

الموضوع: 

ما الرسالة المراد مشاركتها؟ 
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: سنقوم اليوم ببدء العمل على اللوحات الجزئية المكونة للوحات الجدارية. ستعملون بشكل منفرد بمعنى 
أن كل تلميذ منكم سيعمل على لوحته الجزئية، وفي الوقت ذاته يعمل مع مجموعته للتأكد من أن كل اللوحات الجزئية، بما فيها 

لوحته، متناسقة مًعا لتكوين الصورة الكبيرة. ال بد أن تمثل الصورة النهائية شيًئا كتبتموه في الصحيفة. هل تعتقدون أن 
الكلمات أو الصور هي أفضل شيء لمشاركة رسالة؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلاردثبفالعبيرثلنثآرلئهم.

يقول المعلم ما يلي: أنا متحمس لرؤية لوحاتكم الجدارية. استعينوا بالموارد الفنية الموجودة حول الفصل عند الحاجة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلإلشفرةثإاىثأيثم:لردثيصكنثلسلخدلمهف.

2. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ العمل، دعونا نلقي نظرة على نموذج التقييم الذي سنستخدمه في مشروع "شارك." انتقلوا 
إلى صفحة "ُأقّيم نفسي." تابعوا القراءة معي أثناء المراجعة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثت: يهثلالالميذثمنثخاللثلاسلعفنةثبفال:قعفتثلاص:ضحةثفاثلالقييم.ثإ فبةثأيثأسئلةثمفثزلاتثتدورثفاثذهنثلالالميذ.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، أنتم تعرفون أهدافكم جيًدا، دعونا نبدأ بجمع المواد األولية التي نحتاجها والتي تتوافق مع هدف كل 
مجموعة. بمجرد أن يستعد التالميذ، سأقوم بإعطاء اإلرشادات.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوث صعثلال:لزمثلامنيةثوكلفبثلاللصيذثثمث ل:سثكاثتلصيذثمعثمجص:لله.

3. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ في الرسم والتلوين، ستكون هناك فرصة للحصول على التغذية الراجعة من زمالئكم. لقد 
طلبت منكم إحضار كتاب التلميذ ألنكم ستساعدون بعضكم في تحسين التصميمات وفًقا الستراتيجية التقييم "نجمتان مع 

أمنية". لن تقوموا بالكتابة في كتبكم، ولكن سيقوم كل تلميذ بعمل تغذية راجعة على ما قام به زميله في كتاب هذا الزميل. وبهذه 
ر "النجمتان" عن أمرين ناال إعجابك في اللوحة الفردية  الطريقة، تصبح هناك تعليقات في كل كتبكم لقراءتها الحًقا. تعّبِ

لزميلك. أما "األمنية"، فهي طريقة لإلشارة إلى أن التصميم يحتاج إلى بعض التعديالت.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثذكرثأم لةثالمتاثفاثلمحةثمنثكلفبثلاللصيذثلندثلاحف ة.ثإذلثلحلفجثلالالميذثإاىثإلفدةثتنظيم،ثيق:مثلاصعلمثبلرتيبث
لاصجص:لفتثبحياثيك:نثاكاثتلصيذثرقمثدلخاثلاصجص:لة،ثثمثيق:مثبلكليفثتالميذثبأرقفمثالحديدثَمنثِمنثلالالميذثسيق:مثبصرل عةثلصاثلالالميذث

لآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: دعونا ننتقل إلى صفحة "التغذية الراجعة على اللوحة الجدارية." واقرأوا اإلرشادات بمفردكم في صمت.

شاِرك )90 دقيقة(
لإلرشفدلت

تجهيزلتثلاصعلمثالدرسلاص:لدثلاصسلخدمة

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
تقديمثتغذيةثرل عةثفعفاة.  
لالعفونثاعصاثا:حةث دلريةثالمتا.  

ن:لتجثلالعلم

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثالك:ن

لاصحفسبيةو
تقديمثتغذيةثرل عةثفعفاة.  

تعلَّمثالعصا

لالعفونو
لحلرلمثآرلءثلآلخرين.  

كلفبثلاللصيذ  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  
لال:لزمثلامنيةث)طالءلت،ثوفرشفةث  

لارسم،ثوأقالمثرلفصثمل:نة،ثومفث
إاىثذاك(

 صعثمجص:لةثمنثلال:لزمثلامنيةثاللالميذثاعصاث
لال:حفتثلاجدلريةثلاخفلةثبكاثمجص:لة.

الدرس
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المحتوى الدراسي


أواجه صعوبة في تصميم اللوحة 
الجدارية التي تساهم في توصيل 

رسالة إلى مجتمعنا.

 
أستطيع تصميم لوحة جدارية تساهم في 

توصيل رسالة إلى مجتمعنا.

  
أستطيع تصميم لوحة جدارية تساهم في 
توصيل رسالة مميزة وخاصة وهادفة إلى 

مجتمعنا. 

جودة األداء


أواجه صعوبة في مشاركة أفكاري 

والمساهمة في العمل بصورة متكافئة 
داخل المجموعة.

 
أستطيع أن أساهم بأفكاري وأن 

أشارك بصورة متكافئة في العمل داخل 
المجموعة.

  
أستطيع أن أساهم بأفكاري وأن 

أشارك بصورة متكافئة في العمل داخل 
المجموعة. لقد أظهرت مهارات القيادة 
في هذا الموقف، وأنا متأكد أن التالميذ 
اآلخرين قادرون على المساهمة في ذلك 

بصورة متكافئة.

المهارات الحياتية


أجد صعوبة في التواصل مع أفراد 

المجموعة بوضوح عن العمل.

 
أستطيع التواصل مع أفراد المجموعة 

بوضوح عن العمل.

  
أستطيع التواصل مع أفراد المجموعة 

عن العمل بوضوح مع االهتمام 
بالتفاصيل االستثنائية.

الفصل الثالث التواصل االجتماعي

237 الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

ن النجوم بما ُيناسب المجهود الذي حققته. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ

أقّيم نفسي
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يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثقرلءةثلإلرشفدلت.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتكليفثتالميذثمعينينثبأنثيعرف:لثأنهمثمنثُيسصحثاهمثفقطثبفاكلفبةثفاثكلبثلالالميذثلآلخرين.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمشفركةثتتصيصفتثلال:حةثلاجدلريةثمعثزميا.

يقول المعلم ما يلي: بينما أتجول، سمعت نقاشاتكم عن التصميمات الخاصة باللوحة الجدارية. أنا فخور جًدا بما تفعلونه. 
واآلن، قد حان دوركم في إعطاء التغذية الراجعة.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثتسهياثمشفركةثلالالميذثوثمرل عةثلالعليقفتثلالاثيرىثأنهفثمميدة.ثللىثسبياثلاص فلث"قدثتك:نثلانجصةثتعبيًرلثلنث
"ألجبناثأنكثلسلخدمتثقطفرثمف ليف،ثاقدثسفلدناثذاكثللىثإدرلكثمفثحدثثمنثتط:رثا:سفئاثلاص:للالت."ثأمفثلألمنية،ثفهاثتعليقثقدث

يك:نثبهذلثلاشكاوث"أودثأنثأرىثمزيًدلثمنثلالمفلياثفاثلال:حة."

يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان الوقت لتبدأوا في كتابة التغذية الراجعة. تذكروا، أنكم تكتبون في كتاب تلميذ آخر. أرجو منكم 
مراعاة شعور زمالئكم. سنخصص وقًتا ليعمل الجميع في هدوء.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثكلفبةثلالغذيةثلارل عة.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلاصحفسبية.(

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثلالج:لثفاثأر فءثلامتا،ثمعثلالأكدثمنثتركيزثلالالميذثلاصكلمينثفاثلصلهم.ثتجصيعثلالالميذثمرةثأخرىثبعدثلنلهفءثكاث
لالالميذثمنثكلفبةثلالغذيةثلارل عة.

4. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على التغذية الراجعة الجيدة لزمالئكم. يرجى أن تأخذوا خمس دقائق لقراءة التغذية الراجعة 
التي حصلتهم عليها من مجموعتكم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثمرل عةثلالغذيةثلارل عةثفاثكلفبثلاللصيذ.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثسلسلميدونثمنثهذهثلالغذيةثلارل عةثاعصاثلات:رةثلانهفئيةثال:حةثلاجزئيةثلاصك:نةثال:حةثلاجدلرية.ثسلك:نثمعثكاث
تلصيذثورقة،ثالعيدولثفيهفثرسمثتتصيصكمثمسلعينينثبفالغذيةثلارل عةثلالاثحتللمثلليهفثمنثزمالئكم.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلالعفونثإلنلفجثلال:حةثلاجدلريةثللىثورقثمق:ى.ث)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةث
لاحيفتيةوثلالعفون.(

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثإ فبةثأيثأسئلةثمفثزلاتثتدورثفاثذهنثلالالميذثفاثهذلثلا:قت.ثوتشجيعهمثللىثلالحدثثمًعفثلنثلالتصيمثولار :عث
إاىثنص:ذجثلال:حةثلاجدلريةثالخطيطثكيميةثتتصيمثلال:حةثلاجدلرية.ثمرلقبةثلالالميذثوتقديمثلاصسفلدةثاهمثلندثلاحف ة.ثمعثلاسصفحثاهمث

بفاعصاثللىثتتصيمثلال:حفتثلاجدلريةثخاللثلا:قتثلاصلبقاثمنثزمنثلاحتة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلسلخدلمثلا:رقثلاصق:ىثوأيثا:لزمثفنيةثملفحةثالتصيمثلال:حفتثلاجدلرية.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ عن  عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: أنا متحمس لرؤية لوحاتكم الجدارية. أعرف أنكم على استعداد لمشاركة صوركم، ولكن سننتظر إلى أن نبدأ 
الدرس التالي. سنقوم في نهاية اليوم، بمشاركة شيء يتعلق بعملية إنشاء اللوحات الجدارية. ما هو انطباعكم في العمل بشكل 

منفرد بطريقة تساهم في إنجاز عمل المجموعة؟ لنبدأ المشاركة السريعة حتى يتمكن كثير من التالميذ من المشاركة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثلالمكيرثفاثتجربلهمثفاثلاعصا.

لاصحفسبية

لالعفون

الدرس

9
الفصل الثالث التواصل االجتماعي

الصف الثالث االبتدائي236

أعجبني تصميمك ألنه 

أعجبني تصميمك ألنه 

شيء واحد أود رؤيته في تصميمك هو:

في هذه الصفحة، سُيراجع تلميذ آخر تصميم لوحتك الجدارية. وسُتراجع تصميم لوحته في نفس الصفحة بكتابه. 

التغذية الراجعة على اللوحة الجدارية 

موضوع اللوحة الجدارية: 

اسم المراجع: 
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد ألقيت نظرة على كل اللوحات الجدارية، وأنا متحمس ألرى كل هذه اللوحات مجمعة مًعا. فلتأخذوا 
دقيقة للتحدث إلى مجموعاتكم. ماذا تحتاجون إلى القيام به اليوم للتحضير لمشاركة كتبكم مع اآلخرين في الفصل؟

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثتأماثلاعصاثلاذيثقفم:لثبهثوتقييمثلاذلت.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن انتهينا من عمل اللوحات الجدارية، حان الوقت لمشاركتها. سنقوم بمشاركة لوحاتنا الجدارية 
مع المجموعات األخرى ]والزوار[.

يق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثدمجثمجص:للينثمخللملينثالصشفركةثوت: يهثلالالميذثإاىثأمفكنثمخللمةثمنثلامتاثحياثيصكنهمثلاصشفركة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثأخذثلال:لزمثإاىثلاصكفنثلاصحددثاهمثفاثلامتا،ثثمثمشفركةثلال:حةثلاجدلريةثلاخفلةثبصجص:للهم.ث
)سيعطاثهذلثلألمرثفرلةث يدةثاللدربثللىثلاصهفرةثلاحيفتيةوثلال:للا.(

ملح:ظةثالصعلموثلسصحثاألفرلدثلاصدل:ينثأوثلاضي:فثلآلخرينثبطرحثأسئلةثللىثلالالميذثأثنفءثلسلعرلضثلاصشروعثإنثأمكن.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على هذه العروض التقديمية الرائعة، وشكًرا لآلخرين على حسن استماعهم وتركيزهم مع 
التالميذ الذين يشاركون لوحاتهم الجدارية. إن خطوتنا األخيرة في مشروع "شارك" هي إنهاء صفحة "أقّيم نفسي" في كتاب 

التلميذ.

2.ثيق:مثلاصعلمثبصفثيلاوثيجبثأنثيك:نثهذلثلانشفطثمأا:ًففثادىثلالالميذثفاثهذلثلا:قتثمنثلاعفمثلادرلسا.ثمرل عةثإ رلءثلالقييمثأوثمحل:لهث
حسبثلاحف ة.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثإمعفنثلانظرثولالمكيرثفاثلاعصاثإلنهفءثنص:ذجثلالقييمثلاذلتا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 3. الختام: وّظِ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أتمنى أن تكونوا فخورين بما قدمتموه من عمل حتى اآلن. لقد انتهينا للتو من الفصل األخير من محور 
"الروابط." التفتوا إلى زمالئكم واشكروهم على التواصل معكم في مشاركة كل ما تعلمتموه مًعا هذا العام.

يق:مثلالالميذثبصفثيلاوثت: يهثلاشكرثإاىثزمالئهمثللىثدلمثتعلصهم.

لال:للا

شاِرك )90 دقيقة(
لإلرشفدلت

لاص:لدثلاصسلخدمة

تجهيزلتثلاصعلمثالدرس

خاللثهذلثلادرس،ثيق:مثلالالميذثبصفثيلاو
لرضثا:حفتث دلريةثالصجلصعثأوثلامتا.  

كلفبثلاللصيذ  
أقالمثرلفص  
أقالمثتل:ين  
شريطثالق  

إلدلدثلاعديدثمنثلألمفكنثح:لثلامتا؛ثحلىثتلصكنثلاصجص:لفتثمنثتقديمثا:حفتهمثللاجدلرية؛ثحلىثتلصكنثلاصجص:لفتثمنث
تص ياثا:حفتهفثلاجدلرية.ثلاسلعدلدثاسلضففةثزلئرينثفاثلامتاثإذلثقباثأحدثأفرلدثلاعفئلةثلادل:ةثلالاثتلق:هفثفاثبدليةث

لامتا.ثدل:ةثتالميذثفتاثآخرثأوثبعضثلابفاغينثفاثلاصدرسةثاالنضصفمثإاىثتالميذثفتلكثفاثهذلثلادرسثأثنفءثمشفركلهمث
فاثلرضثا:حفتهمثلاجدلرية،ثإنثأمكن.

ن:لتجثلالعلم

لاصهفرلتثلاحيفتية

تعلَّمثالك:ن

لال:للاو
مهفرلتثلاقرلءة،ثولاكلفبة،ث  

ولال:للاثغيرثلالمظا.

إلفدةثتتصيم  

لاصمردلتثلألسفسية
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المحتوى الدراسي


أواجه صعوبة في تصميم اللوحة 
الجدارية التي تساهم في توصيل 

رسالة إلى مجتمعنا.

 
أستطيع تصميم لوحة جدارية تساهم في 

توصيل رسالة إلى مجتمعنا.

  
أستطيع تصميم لوحة جدارية تساهم في 
توصيل رسالة مميزة وخاصة وهادفة إلى 

مجتمعنا. 

جودة األداء


أواجه صعوبة في مشاركة أفكاري 

والمساهمة في العمل بصورة متكافئة 
داخل المجموعة.

 
أستطيع أن أساهم بأفكاري وأن 

أشارك بصورة متكافئة في العمل داخل 
المجموعة.

  
أستطيع أن أساهم بأفكاري وأن 

أشارك بصورة متكافئة في العمل داخل 
المجموعة. لقد أظهرت مهارات القيادة 
في هذا الموقف، وأنا متأكد أن التالميذ 
اآلخرين قادرون على المساهمة في ذلك 

بصورة متكافئة.

المهارات الحياتية


أجد صعوبة في التواصل مع أفراد 

المجموعة بوضوح عن العمل.

 
أستطيع التواصل مع أفراد المجموعة 

بوضوح عن العمل.

  
أستطيع التواصل مع أفراد المجموعة 

عن العمل بوضوح مع االهتمام 
بالتفاصيل االستثنائية.

الفصل الثالث التواصل االجتماعي

237 الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

ن النجوم بما ُيناسب المجهود الذي حققته. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ

أقّيم نفسي
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يطبقثلاصعرفةثبفاصسفحةثالحديدثحجمثكاث
مجص:لةثا:حفتث دلرية،ثوذاكثبصسفلدةثلازمالءث

أوثلاصعلم.
لاريفضيفتثدث1ثأ،ث5ثهـ

يطبقثلاصعرفةثبفاصسفحةثالحديدثحجمثكاث
مجص:لةثا:حفتث دلرية.
لاريفضيفتثدث1ثأ،ث5ثهـ

يطبقثلاصعرفةثبفاصسفحةثالحديدثحجمثكاث
مجص:لةثا:حفتث دلرية.ثيسفلدثلازمالءثفاث

لاعصا.
لاريفضيفتثدث1ثأ،ث5ثهـ

يدرجثلاحدثلألدنىثمنثلالمفلياثفاثلال:حةث
لامرديةثمنثمجص:لةثلال:حفتثلاجدلرية،ثثمث

لنلقفصثذاكثمنثلارسفاةثلاعفمةثلالاثت:للهفث
لاصجص:لة.

لامنثلابتريثأث2ثج.

يدرجثتمفلياثلال:حةثلامرديةثمنثمجص:لةث
لال:حفتثلاجدلرية؛ثمفثيسفلدثفاثت:لياث

لارسفاةثلاصطل:بة.
لامنثلابتريثأث2ثج.

يدرجثتمفلياثمقت:دةثوإبدلليةثال:حةثلامرديةث
منثمجص:لةثلال:حفتثلاجدلرية؛ثمفثيسفلدثفاث

تعزيزثلارسفاةثلاصقت:دةثوت:ضيحهف.
لامنثلابتريثأث2ثج.

يسفهمثفاثلاحدثلألدنىثحياثيقدمثأفرلدث
لاصجص:لةثلال:حةثلاجدلريةثورسفالهفثلاصقت:دةث

الجصه:ر.
لامنثلابتريثبث1ثأ

يعرضثلال:حةثلاجدلريةثورسفالهفثلاصقت:دةث
الجصه:ر.

لامنثلابتريثبث1ثأ

يعرضثلال:حةثلاجدلريةثورسفالهفثلاصقت:دةث
الجصه:رثب:ض:حثبفاغ.ثيصّ اثنص:ذً فثيحلذيثبهث

زمالؤهثفاثهذلثلانطفق.
لامنثلابتريثبث1ثأ

يل:للاثويسلطثلاض:ءثبت:رةثمرئيةثللىث
لارولبطثبينثأفرلدثلاصجلصعثمنثخاللثلامنث

بصسفلدةثلازمالءثولاصعلم.

يل:للاثويسلطثلاض:ءثللىثلارولبطثبينثأفرلدث
لاصجلصعثمنثخاللثلامن.

يل:للاثبشكاثفعفلثويسلطثلاض:ءثللىث
لارولبطثبينثأفرلدثلاصجلصعثمنثخاللثلألشيفءث

لاصرئيةثولارس:مثلإلبدللية.

جودة األداء

يسفهمثبأفكفرثويشفركثبت:رةثملكففئةثفاثلصاثيسفهمثبفاحدثلألدنىثمنثلاعصاثدلخاثلاصجص:لة.
لاصجص:لة.

يسفهمثبأفكفرثويشفركثبت:رةثملكففئةثفاثلصاث
لاصجص:لة.ثيضصنثأنثكاثأفرلدثلاصجص:لةث

يأخذونثفرللهمثفاثلالعبيرثلنثرأيهمثبت:رةث
لفداةثوت: يهثلاصجص:لةثفاثهذلثلاعصا.

يدلمثلاصهفرلتثلإلبدلليةثالزمالءثلندثلصاث
مجص:لةثا:حفتث دلرية،ثواكنهثقدثيحلفجثإاىث

دلمثادمجثلاعنفلرثلاصشلركةثلاصلمقثلليهفثفاث
لال:حةثلامردية.

يدلمثلاصهفرلتثلإلبدلليةثالزمالءثلندثلصاث
مجص:لةثا:حفتث دلرية،ثويدمجثلاعنفلرث
لاصشلركةثلاصلمقثلليهفثفاثلال:حةثلامرديةث

بشكاثفعفل.

يدلمثلاصهفرلتثلإلبدلليةثالزمالءثلندثلصاث
مجص:لةثا:حفتث دلرية،ثويدمجثلاعنفلرث
لاصشلركةثلاصلمقثلليهفثفاثلال:حةثلامرديةث

بت:رةثإبدلليةثرلئعةثمعثإضففةثأفكفرثمصيزة.

المهارات الحياتية

ينتتثإاىثآرلءثلآلخرينثوأفكفرهمثمعثتشجيعث
لازمالءثأوثلاصعلم.
لحلرلمثلالن:ع،

لالعفون

ينتتثإاىثآرلءثلآلخرينثوأفكفرهم،ثولاصسفهصةث
بأفكفرثلنثلاج:لنبثلاصلعددةثلالاثيصكنثدمجهفث

فاثلاصنلجثلانهفئا.
لحلرلمثلالن:ع،

لالعفون

ينتتثإاىثآرلءثلآلخرينثوأفكفرهم؛ثمفثينلجث
لنهثضصفنثأنثكاثآرلءثأفرلدثلاصجص:لةثُتحلرم.

لحلرلمثلالن:ع،
لالعفون

ي:ضحثلارسفاةثلاصقت:دةثمنثلصاثمجص:للهث
ال:حةثلاجدلريةثبصسفلدةثلازمالءثأوثلاصعلم.

لال:للا

ي:ضحثلارسفاةثلاصقت:دةثمنثلصاثمجص:للهث
ال:حةث دلريةثولضحة.

لال:للا

ي:ضحثلارسفاةثلاصقت:دةثمنثلصاثمجص:للهث
ال:حةث دلريةثولضحةثبشكاثمصلفز.ثيصّ اث
نص:ذً فثيحلذيثبهثزمالؤهثفاثهذلثلانطفق.

لال:للا

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
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